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Det finns uppenbara könsskillnader i samhället, inte minst när det gäller 
föräldraledighet. Svenska män tar endast ut cirka 20 procent av 
föräldradagarna. Studiens syfte var att få djupare förståelse för hur män 
upplever sin föräldraledighet, eventuella förändringar av familje- och 
arbetsrelationer, samt för vilka faktorer de upplever påverkar uttaget av 
föräldraledighet. Nio män som hade varit föräldralediga från ett företag i 
bank- och finansbranschen intervjuades. Intervjuerna var 
halvstrukturerade och analyserades med hjälp av tematisk analys. 
Upplevelsen var övervägande positiv. Relationen till barnet fördjupades 
och det blev en större balans i föräldraparet samt mellan familj och 
arbete. Hur bestående förändringarna var hängde samman med 
föräldraledighetens längd. Uttagets längd påverkades framförallt av 
arbetet, föreställningar om traditionella könsroller samt föräldraparets 
inställning. Resultatet ger ökad förståelse för mäns upplevelser. Det visar 
också att för att uppnå jämställdhet krävs ett fortsatt arbete för att 
förändra samhällets föreställningar om föräldraskap samt mäns och 
kvinnors beteenden.  

 
Runtom i världen är det män som sitter i styrande positioner, såväl inom politiken som i 
näringslivet, och kvinnor som tar det största ansvaret för barn och hushållsarbete (Connell, 
2003). Även om de nordiska länderna anses ha kommit långt vad gäller jämställdhet så 
lever dessa skillnader kvar (Haavind & Magnusson, 2005). Connell (2003) menar att denna 
så kallade genusordning är något som vi tar för givet i vardagen trots att manlighet och 
kvinnlighet inte är något som är fastställt en gång för alla utan något som ständigt förändras 
och konstrueras.  
 
Genus brukar ofta beskrivas som en dikotomi, som den socialt konstruerade skillnaden 
mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska uppdelningen mellan könen (Connell, 
2003). Enligt West och Zimmerman (1987) är denna skarpa linje mellan kön och genus, 
som något biologiskt respektive socialt konstruerat, en förenklad bild. De menar att vissa 
företeelser som tidigare ansågs vara biologiska, som till exempel moderskap, har visat sig 
vara en social skapelse. Även Connell (2003) anser att könsrollsteorier grovt förenklar 
verkligheten och bör ta hänsyn till ett flertal saker. Enligt dessa teorier lär vi oss från 
barnsben vilka beteenden som anses passa vårt kön men Connell menar att våra moderna 
samhällen inte bara lär ut ett enda könsrollsmönster. Vidare är skillnaderna mellan könen 
betydligt mindre än skillnaderna inom könen och de flesta av oss har både maskulina och 
feminina personlighetsdrag. Individer är också aktivt med och bidrar till sitt lärande om och 
skapandet av genus, många av oss vill framstå som maskulina eller feminina (Connell, 
2003).  
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Skillnaderna mellan män och kvinnor får enligt West och Zimmerman (1987) konsekvenser 
för hur samhället fungerar. Den yrkesuppdelningen som råder uppfattas vara en naturlig 
följd av biologiska förutsättningar, en uppfattning som får djup psykologisk och social 
påverkan. För att undvika genusbedömning beter vi oss så som anses passa vårt kön, vilket 
förklarar varför kvinnor fortsätter att arbeta i hushållet medan män inte gör det. Connell 
(1996) menar att även om olika typer av maskuliniteter samexisterar i samhället så är det 
den så kallade hegemoniska maskuliniteten som företräder det rådande patriarkatet. 
Hegemoni handlar om makt och auktoritet, om hur en grupp i samhället tar en ledande 
position över andra grupper. Den hegemoniska maskuliniteten är den vi ser i toppskikten i 
samhället och det är den som legitimerar den manliga dominansen och den kvinnliga 
underordningen. Även om få män införlivar denna auktoritära maskulinitet fullt ut, så 
utnyttjar nog de flesta de fördelar som kommer av att vara man och därmed ha den 
dominanta positionen i samhället. Hegemonisk maskulinitet är dock inte ett fastställt 
begrepp utan något som kan utmanas och förändras (Connell, 1996). 
 
Kön och genus är viktiga begrepp när det handlar om mäns och kvinnors föräldraskap 
(Bekkengen, 2002). Normen i de nordiska länderna idag är att både kvinnan och mannen i 
en familj förvärvsarbetar. Samtidigt är det fortfarande kvinnan som förväntas vara 
föräldraledig i större utsträckning, arbeta deltid medan barnen är små och prioritera 
familjen före karriären på ett annat sätt än mannen (Haavind & Magnusson, 2005). Denna 
stereotypisering av moder- och faderskap påverkar relationen mellan könen och kvinnors 
möjligheter i arbetslivet (Kugelberg, 2006). Ett problem är att trots att det numera ses som 
en skyldighet för kvinnorna att bidra till familjeförsörjningen så bidrar inte männen i 
samma utsträckning till hemarbete och föräldraskap (Bekkengen, 2002). Hearn och Pringle 
(2006) menar att för att nå ökad jämställdhet behöver männen utveckla och förändra 
relationen till barnen och inställningen till att ta hand om sina barn. Om detta ska kunna ske 
måste det till en fundamental förändring av mäns beteenden och det rådande patriarkatet. 
Bekkengen (2002) menar att det inte så mycket är föreställningarna om moder- och 
faderskap som står i vägen för jämställdhet som den maskulinitet som män företräder. I 
vilken utsträckning maskuliniteten är barnorienterad, d v s hur viktigt det är för en man att 
ha en nära relation till sitt barn, påverkar deras föräldraskap och hur mycket 
föräldraledighet de väljer att ta ut. Avgörande är också i vilken grad maskuliniteten omsätts 
i praktisk handling, här kan en skillnad uppstå mellan diskurs och praktik. Män kan ge 
uttryck för hur viktigt det är för dem att vara engagerade i sina barn men trots det välja att 
inte ta ut föräldraledighet. 
 
Bekkengen (2002) ser två bilder av dagens Sverige. Dels ser hon en bild av kvinnor, vilka 
trots att de lever i ett till synes jämställt land, fortfarande är de som tar störst ansvar för hem 
och barn. Dels ser hon en bild av ett samhälle i förändring, där männen uttrycker sin vilja 
att vara med sina barn och om än i långsam takt årligen ökar sin andel av uttaget av 
föräldraledighet. Dagens pappor vill vara mer involverade i sina barn än vad deras egna 
pappor var (Bolzan, Gale & Dudely, 2004). Premberg, Hellström och Berg (2008) visar att 
pappor på olika sätt försöker se till att få spendera tid med sina barn och de ser 
föräldraledigheten som ett mycket viktigt tillfälle till detta. Enligt Appelkvist och Hansson 
(2007) så har män som har varit föräldralediga övervägande positiva upplevelser. 
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Chronholm (2004) menar att föräldraledigheten upplevs ge en djupare relation till barnet 
genom att pappan umgås med barnet hela dagarna under en sammanhängande period. 
Skillnaden upplevs stor mellan att vara föräldraledig och att endast vara hemma efter 
arbetet. Vid föräldraledighet blir pappans roll jämförbar med mammans, om pappan är den 
som är hemma går barnet till honom om det är ledset eller känner sig rädd (Chronholm, 
2004). 1974 införde Sverige rätten för fäder till betald föräldraledighet (Klinth, 2008) och 
studier från denna tid visar på liknande upplevelser. Det upplevdes positivt att få en nära 
kontakt med barnet, att få vara med om barnets utveckling samt att få ha huvudansvaret och 
vara förälder i samma utsträckning som mamman (Torkelsson & Edsborg, 1980). Larsson 
och Tann (1978) visar också att män hade en positiv och lärorik upplevelse. De män som 
hade fler än ett barn tyckte att det mest positiva var att kontakten med framförallt det äldre 
barnet fördjupades. Att få vara ledig från arbetet kunde också upplevas som en positiv 
aspekt av föräldraledigheten (Torkelsson & Edsborg, 1980).  
 
Även om den övergripande upplevelsen är positiv, idag såväl som för 30 år sedan, så kan 
det också upplevas jobbigt att vara föräldraledig (Appelkvist & Hansson, 2007). Enligt 
Chronholm (2004) innebär föräldraledigheten ofta mer ansvar och arbete än vad som 
förväntats. Det upplevs svårt att få tid till annat än att sköta hem och barn. Om det inte finns 
andra pappor att umgås med kan en föräldraledig pappa också känna sig isolerad. De kan 
känna sig utanför bland mammor i lekparkerna eller på öppna förskolor. Mammorna 
upplevs ibland som nedlåtande, ibland som för hjälpsamma. Det kan också vara så att 
männen inte känner för att prata om samma sak som mammorna och därför frivilligt håller 
sig undan (Chronholm, 2004). Appelkvist och Hansson (2007) visar att pappor inte går på 
lika många återkommande aktiviteter för föräldralediga som mammor gör. Män upplever 
det dock som mycket viktigt att få stöd av andra pappor (Bolzan et al., 2004). Torkelsson 
och Edsborg (1980) visar på liknande negativa upplevelser från 1980-talet. Männen kunde 
känna sig bundna då föräldraledigheten upplevdes inrutad av barnets mat- och sovtider. 
Även en känsla av isolering kunde uppstå när pappan hade varit föräldraledig ett par 
månader och ledigheten började närma sig sitt slut. Precis som för dagens pappor var 
upplevelsen att det kunde vara svårt att få kontakt med mammor som var ute med sina barn.  
 
Torkelsson och Edsborg (1980) menar att de flesta pappor trodde att föräldraledigheten 
skulle komma att ha betydelse även för den framtida relationen med barnet. Aktuella 
studier visar också att män är mer involverade i sina barn om de tar ut föräldraledighet 
(Tanaka & Waldfogel, 2007). Längden på föräldraledigheten har dessutom positiva effekter 
på flera aspekter av mäns föräldraskap (Haas & Hwang, 2008). Seward, Yeatts och Amins 
(2006) amerikanska studie visar dock en mycket liten påverkan av föräldraledighet på mäns 
involvering i sina barn. En förklaring till detta kan vara att männens totala uttag i studien är 
litet, i snitt tolv dagar. Utöver relationen till barnet visar sig mäns föräldraledighet kunna ha 
en positiv påverkan på arbetsfördelningen i hushållet (Chronholm, 2004). Appelkvist och 
Hansson (2007) visar att män tar mer ansvar för hushållsarbetet under föräldraledigheten än 
vad de gjorde före. Män upplever att de under föräldraledigheten fick en förståelse för 
hushållsarbetets omfattning och flera menar att det påverkade relationen till partnern 
positivt (Chronholm, 2004). Det finns olikheter i hur jämställt hemarbetet fördelas men i 
stort så bidrar mäns föräldraledighet till att de tar mer av ett helhetsansvar för hem och 
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barn. Appelkvist och Hansson (2007) visar dock att när männens föräldraledighet är över så 
återgår arbetsfördelningen i hushållet till hur det var innan. 
 
De flesta män som har varit föräldralediga menar att de tyckte om att vara hemma med sina 
barn och de önskar att de hade delat mer lika på föräldraledigheten (Seward et al., 2006). 
Enligt Chronholm (2004) skulle mer än 80 procent av de föräldralediga männen kunna 
tänka sig att ta ut lika lång eller längre ledighet om de får fler barn. Det finns dock ett antal 
faktorer som gör att svenska män, trots sina övervägande positiva upplevelser, endast tar ut 
20 procent av den totala föräldraledigheten. 
 
Enligt Duvander och Andersson (2006) kan den ekonomiska situationen vara en viktig 
faktor. Bekkengen (2002) menar att både män och kvinnor ofta uppger ekonomisk hänsyn 
som en förklaring. Mammans lägre inkomst är ett mycket vanligt argument (Almqvist, 
2008) och enligt Plantin (2007) menar 80 procent av nyblivna föräldrar att de skulle förlora 
ekonomiskt på att pappan var hemma. En pressad ekonomisk situation är en realitet för 
många även om andra faktorer spelar in. Män har generellt högre inkomst, högre 
anställningsgrad och ofta en högre position. Det ekonomiska argumentet motsägs dock av 
ett antal studier. Edlund, Johansson, Linderoth, Ståhl och Åslund (2000) visar att mäns 
uttag faktiskt ökar ju högre inkomst mannen har. Studien visar även att när någon av 
föräldrarna upplever att han/hon tjänar mycket mer än den andre föräldern delar de fler 
dagar än genomsnittet. När föräldrarna inte upplever någon inkomstskillnad delar de 
mindre än genomsnittet. Ju högre både mammors och pappors inkomst är desto mer ökar 
uttaget av mäns föräldraledighet, pappans inkomst har dessutom en betydligt större positiv 
effekt (Sundström & Duvander, 2002). Lundgren (2006) visar dock att mäns uttag endast 
ökar med inkomsten när den är lägre än inkomsttaket för föräldraförsäkringen, något som 
trots allt tyder på en viss kostnadsmedvetenhet. Enligt Lammi-Taskula (2008) så är 
inkomstnivåerna för respektive förälder, samt skillnader i inkomst, ändå inte relevanta 
förklaringar om hänsyn tas till socioekonomiska faktorer som till exempel mammans 
position på arbetsmarknaden. Bekkengen (2002) menar att det ekonomiska argumentet 
dessutom går båda vägar. Tjänar mannen mest så menar föräldraparet att man förlorar mest 
ekonomiskt på att han är hemma. Om mannen istället tjänar mindre än kvinnan så menar 
man att han inte kan vara hemma då hans föräldrapenning skulle bli för låg.  
 
Haas, Allard och Hwang (2002) visar att en annan faktor som påverkar mäns uttag av 
föräldraledighet är arbetsgivarens inställning. Viktiga aspekter är om företaget arbetar för 
kvinnors lika möjligheter, är ”pappavänligt” samt om männen uppfattar gruppnormer som 
premierar gott arbete istället för långa arbetsdagar. Kugelberg (2006) ger en bild av hur en 
företagskultur som förespråkar heltid och övertid bidrar till att traditionella könsroller 
bibehålls. Om deltidsarbete och ledarskapspositioner inte anses gå ihop kan det leda till att 
kvinnor med barn ses som i första hand mödrar istället för kompetenta medarbetare. Män 
med barn ses istället som professionella utan ansvar för hem och barn. Holter (2007) menar 
att män i större utsträckning har utvecklat sin maskulinitet mot en mer barnorienterad 
inställning än vad organisationer har förändrat inställning till män och deras ansvar för hem 
och barn. Enligt Bygren och Duvander (2006) påverkar det också hur andra män inom 
organisationen gör. Maurer (2007) visar att pappors involvering i sina barn signifikant 
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påverkas av hur andra pappor gör, och även mammor påverkas av andra mammors 
beteenden. Män som arbetar i den privata sektorn, i mindre organisationer och på 
arbetsplatser som är mansdominerade tar ut mindre föräldraledighet (Bygren & Duvander, 
2006). Enligt Edlund et al. (2000) upplever kvinnor en mer positiv inställning till 
föräldraledighet från arbetet än vad män gör. Vilken typ av arbetsplats mamman är anställd 
på har dock betydelse, om hon arbetar i en mansdominerad bransch tar pappan ut mer 
föräldraledighet (Bygren & Duvander, 2006). Dessutom har mammans, mer än pappans, 
position på arbetsmarknaden betydelse för fördelningen (Lammi-Taskula, 2008).  
 
Bekkengen (2002) tror att det är männen som behöver ändra sitt beteende om en förändring 
ska komma till stånd på arbetsplatserna. De har rätt till föräldraledighet och om deras uttag 
på samma sätt som för kvinnor inte är förhandlingsbart så skulle arbetsgivarens synsätt 
förmodligen förändras. Studier visar dessutom att arbetsplatsen i de allra flesta fall har en 
positiv attityd och att de män som tar ut föräldraledighet sällan får problem. Hearn and 
Pringles (2006) resultat, som visar att arbetsplatsen har en inverkan på uttaget av 
föräldraledighet, kan ändå inte fullt ut förklara varför de traditionella könsrollsmönstren 
fortfarande är så starka vad gäller arbetet med hem och barn. Även studien av Haas et al. 
(2002) ger tvetydiga resultat. Exempelvis förklarar familjefaktorer och mäns inställning till 
delad föräldraledighet mer av variansen i uttag än organisationskulturen. Butler och 
Skattebo (2004) undersökte hur konflikter mellan arbete och familjeliv påverkade 
bedömningen av mäns och kvinnors prestation på arbetsplatsen. Om den anställde som är 
borta från arbetet är en man bedöms han prestera sämre på arbetet och får sämre 
rekommendationer än manliga kollegor som inte är hemma från arbetet. Däremot påverkar 
frånvaro från arbetet på grund av familjen inte hur kvinnor bedöms prestera. Studien tyder 
på att män som inte beter sig enligt det könsrollsmönster som förväntas bestraffas. Wayne 
och Cordeiro (2003) visar liknande resultat. De undersöker i vilken utsträckning män och 
kvinnor anser att uttag av till exempel föräldraledighet påverkar tendensen att ge ”det lilla 
extra” på arbetet. Även här visar det sig att kvinnors insats på arbetet inte anses påverkas 
medan män som tar ut föräldraledighet uppfattas som sämre för företaget än de män som 
inte tar ut ledighet.  
 
Bekkengen (2002) pekar på forskning som ifrågasätter i vilken utsträckning hinder som 
arbetsgivarens inställning och ekonomiska skäl verkligen är det som påverkar mäns uttag 
av föräldraledighet. Föreställningar om moderskap och faderskap kan istället ligga bakom. 
Yaremko och Lawson (2007) visar att kvinnor i jämförelse med män tror att föräldraskapet 
ska kosta dem mer, i form av personligt ansvar och engagemang, men samtidigt ge mer 
tillbaka. Både män och kvinnor tror att mödrar även i framtiden kommer att ha 
huvudansvaret för barnen. Bekkengen (2002) menar att biologiska skillnader ofta ligger till 
grund för föreställningarna. Exempelvis gör amningen, genom att vara själva sinnebilden 
för moderskapet, att könsrollerna förstärks och att pappan hamnar i ett utanförskap. 
Föräldrarna tar hänsyn till amningen i sin planering av föräldraledigheten men trots detta är 
det i princip alltid så att föräldraledigheten överstiger amningsperioden. Mamman slutar 
amma i god tid innan hennes föräldraledighet är över och det finns heller inga hinder för 
fortsatt amning efter det att hon börjat förvärvsarbeta.  
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Även uppväxten kan påverka mäns uttag av föräldraledighet. En studie av Beaton och 
Doherty (2007) visar att den relation som en nybliven pappa hade till sina egna föräldrar 
under uppväxten påverkar hans attityder till involverat föräldraskap. Speciellt viktig är 
pappans relation till sin egen pappa. En positiv upplevelse i barndomen ger upphov till en 
positiv relation med sina egna barn. En negativ upplevelse kan ge upphov till en strävan 
efter att kompensera sitt eget barn för det man själv saknade. En annan uppväxtfaktor som 
kan ha betydelse är klasstillhörighet (Plantin, 2007). Även om bilden inte är helt entydig så 
tenderar föräldrar som tillhör arbetarklassen att ha en mer traditionell uppdelning av 
yrkesarbete och hemarbete. Män i arbetarklassen tar också ut mindre pappaledighet än män 
som tillhör medelklassen. Vissa studier visar att mäns uttag av föräldraledighet har ett 
samband med utbildning. Uttaget ökar med utbildningsnivå och välbetalda män med högre 
utbildning är de som tar ut mest föräldraledighet (Plantin, 2007). Enligt Sundström och 
Duvander (2002) gäller sambandet både när kvinnan och mannen har högre utbildning. I de 
familjer där männen tar ut störst andel av föräldraledigheten, i genomsnitt 21 procent, har 
både mannen och kvinnan lång eftergymnasial utbildning (Lundgren, 2006). En aspekt är 
att kvinnor med högre utbildning är mer karriärorienterade och därför inte vill vara borta 
lika länge från arbetet (Sundström & Duvander, 2002). Undantaget, där män tar ut mindre 
föräldraledighet ju högre utbildningsnivå de har, är när kvinnorna har kort utbildning 
(Lundgren, 2006). 
 
Det är inte bara kvinnors utbildning och position på arbetsmarknaden som spelar in, även 
inställningen till delad föräldraledighet har betydelse (Bygren & Duvander, 2006). Om 
mamman är inriktad på att båda föräldrarna ska yrkesarbeta för att försörja familjen så 
påverkas pappans uttag av föräldraledighet positivt (Almqvist, 2008). Gaunt (2008) har 
studerat något som kallas moderligt revirbevakande, ”maternal gatekeeping”, vilket är 
mödrars ofta omedvetna försök att bevaka sin roll som huvudansvarig för hem och barn. 
Det kan handla om att mamman är den som organiserar och planerar. Eller att hon säger åt 
pappan vad han ska göra, ställer höga krav på hur det ska göras samt ger kritik om han inte 
håller måttet. Det finns ett negativt samband mellan moderligt revirbevakande och pappors 
engagemang i hem och barn. Det går dock inte att säga om det är moderligt revirbevakande 
som ger lågt engagemang från papporna eller tvärtom (Gaunt, 2008). Bekkengen (2002) 
anser att argumentet att kvinnan försöker hindra mannen från att vara hemma är tveksamt. 
Skulle det vara så att kvinnan vill vara hemma så kan det dessutom bero på ett antal saker. 
Kanske är hon lyhörd för vad mannen vill eller så gör normer och föreställningar att hon 
tror att hon bör vara hemma.  
 
Bekkengen (2002) menar att män borde kunna stå på sig mer och bättre kräva sin rättighet 
att få mer tid med sina barn. Hennes studie visar att det i grund och botten är vad pappan 
själv vill och önskar som påverkar hur länge han kommer att vara föräldraledig. När män 
väljer att ta ut en liten andel av föräldraledigheten handlar det om att de ser till vad de anser 
vara sitt eget bästa. De vill inte vara borta för länge från arbetet då de inte vill förlora 
inkomst, kompetens, kunder, nätverk eller utvecklingsmöjligheter. Hon menar vidare att 
oavsett vad det kan finnas för faktorer som skapar hinder och problem med att ta ut 
föräldraledighet så finns de där för både män och kvinnor. Och oavsett om dessa hinder 
föreligger så tar kvinnor ut föräldraledighet. Männen verkar ha fler handlingsmöjligheter, 
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de kan välja om och när de ska vara föräldralediga, och tillåts av kvinnorna att göra detta 
val. Kvinnorna kan i bästa fall välja hur länge de ska vara lediga.  
 
Ett sätt att försöka få bukt med den sneda fördelningen av föräldraledigheten är genom 
politiska kampanjer. Klinth (2008) menar att kampanjer tidigare målade upp mäns 
föräldraledighet som en rättighet snarare än en skyldighet, vilket gjorde att papporna 
fortsatte att ses som ett andrahandalternativ till mammorna. Han anser dock att 
målsättningen i kampanjer efter 2001 har varit ”hälften var”, män förväntas nu ta lika stort 
ansvar som kvinnor vilket skickar viktiga politiska signaler. Förutom kampanjer så 
kvoteras delar av föräldraledigheten i s k mamma- och pappamånader (Hearn & Pringle, 
2006). Det innebär att två månader är vikta åt vardera föräldern för att uppmuntra män att ta 
ut föräldraledighet (Duvander & Andersson, 2006). Denna kvotering har haft viss om än 
begränsad effekt på uttaget (Haavind och Magnusson, 2005). Haas et al. (2002) menar att 
en ökad kvotering skulle kunna stödja män att lättare förändra sitt beteende, detta då det 
skulle hjälpa dem att komma förbi hinder som organisationens motvilja eller mammans 
eventuella förväntningar. Det kontroversiella förslaget att öronmärka föräldraledigheten så 
att pappan och mamman får hälften var kan vara en möjlig förändring av situationen 
(Kugelberg, 2006). Den mest nytillkomna statliga åtgärden är en jämställdhetsbonus på 
maximalt 13 500 kronor (Försäkringskassan, 2008). Den kan erhållas helt eller delvis 
beroende på hur lika föräldrarna delar på föräldradagarna.  
 
Målet för familje- och jämställdhetspolitiken i Sverige de senaste 40 åren har enligt Klinth 
(2008) varit att se till att kvinnor blir en del av den tidigare mansdominerade yrkesvärlden, 
samt att män blir en del av de områden som traditionellt sett varit kvinnornas. Men även om 
politisk policy är viktig för att undanröja hinder för faderskap löser det inte alla problem. 
Exempelvis är inte alltid organisationers policys i linje med inställningen i övriga 
samhället. Haavind och Magnusson (2005) menar att det arbete som de nordiska 
regeringarna gör för att uppnå ökad jämställdhet verkar ha fått större genomslag i teorin än 
i det faktiska beteendet hos män och kvinnor.  
 
Idag innebär den svenska föräldraförsäkringen att en anställd, oavsett kön, har rätt att vara 
helt ledig med sitt barn under de första ett och ett halvt åren (Försäkringskassan, 2008). För 
varje barn har föräldrarna rätt till föräldrapenning under totalt 480 dagar. Den ena föräldern 
kan avstå sin rätt till föräldrapenning och lämna över dagarna till den andra föräldern, 
förutom för 60 dagar som är vikta åt vardera föräldern. Varje förälder väljer sedan om den 
vill ta ut ersättning för en hel dag, tre fjärdedels dag, halv dag, en fjärdedels dag eller en 
åttondels dag. Av de totalt 480 dagarna är 90 dagar s k lägstanivådagar och ger ersättning 
med 180 kronor per dag. Resterande 390 dagar ger ersättning med 80 procent av den s k 
sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI), vilken normalt beräknas på förälderns aktuella 
inkomst. Det finns dock ett tak på 10 basbelopp för beräkningen av föräldrapenning, år 
2008 är ett basbelopp 41 000 kronor. Plantin (2007) menar att det svenska systemet ger en 
unik möjlighet för svenska föräldrar att konstruera genus och föräldraskap på ett nytt sätt, 
mot större jämställdhet.  
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Sammanfattningsvis så tar svenska män, trots internationellt sett unika möjligheter, endast 
ut cirka 20 procent av föräldraledigheten. Sextio procent av papporna tar inte ut någon 
föräldraledighet alls under det första året (JämO, 2008). Bekkengen (2002) menar att 
svenska kvinnors uttag av föräldraledighet påverkas i ganska liten utsträckning av till 
exempel utbildning och yrke. Det finns en betydligt större variation bland männen, vilket 
gör det intressant att studera vad denna variation kan bero på (Bekkengen, 2002). Det är 
också intressant att studera föräldraledighet med utgångspunkt i männens upplevelse då det 
endast finns ett fåtal tidigare studier som gör det (Appelkvist & Hansson, 2007; 
Chronholm, 2004; Larsson & Tann, 1978; Torkelsson & Edsborg, 1980). 
 
Syftet med föreliggande studie om mäns föräldraledighet var att få en djupare förståelse för 
hur män upplever sin föräldraledighet samt för hur relationen till familj och arbete upplevs 
förändras efter föräldraledigheten. Syftet var också att öka förståelsen för mäns upplevelse 
av vilka faktorer som påverkar dem i uttaget av föräldraledighet. 
 

Metod 
 

Deltagare 
Urvalet gjordes på ett företag i bank- och finansbranschen. Företaget hade förmånliga avtal 
för föräldralediga och en jämställdhetspolicy som bland annat uppmuntrade män att ta ut 
föräldraledighet. Utöver Försäkringskassans föräldrapenning ersatte företaget 10 procent av 
en lön på upp till 10 basbelopp. För en fast lön som översteg 10 basbelopp ersattes upp till 
80 procent. Bidraget utbetalades under 360 dagar och kunde erhållas fram tills barnet var 
18 månader (Systemansvarig på företaget, personlig kommunikation, 7 november 2008). 
Författaren kontaktade bekanta på företaget och bad dem tipsa om män som kunde tänka 
sig att ställa upp på en intervju om föräldraledighet. Sex män tillfrågades och alla var 
villiga att ställa upp på en intervju utan erbjudande om ersättning. Fem av dem hade 
författaren aldrig tidigare träffat, den sjätte var en ytlig bekant. I en förstudie intervjuades 
ytterligare tre män som författaren kände och själv kontaktade på samma företag.  
 
De nio intervjupersonerna var mellan 29 och 43 år gamla och de var alla gifta eller 
samboende med barnens mammor vid tidpunkten för intervjuerna. Några av 
intervjupersonerna var gymnasieekonomer men de flesta hade universitetsutbildning. De 
var alla tjänstemän och arbetade på företagets huvudkontor. De arbetade på vitt skilda 
avdelningar till exempel som aktiemäklare, controller och systemutvecklare. Ingen hade 
något chefsansvar men ett par av männen arbetade som specialister. Intervjupersonerna 
hade alla varit föräldralediga någon gång under de senaste fem åren och alla utom en var 
vid tidpunkten anställda i det aktuella företaget. En av männen hade både varit föräldraledig 
från det aktuella företaget och från ett annat företag. Intervjupersonerna var föräldralediga 
mellan en till sju månader, ledigheten påbörjades som tidigast när barnet var åtta månader 
och som senast vid ett och ett halvt års ålder. Ingen av männen tog ut lika mycket 
föräldraledighet som mamman och i snitt tog de ut 26 procent av den totala 
föräldraledigheten. 
 
 



 
 

9

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervjuer med de nio männen i urvalet. Intervjuerna 
var halvstrukturerade, en intervjuguide med övergripande frågor och tillhörande stödfrågor 
användes (se bilaga 1). Vid förstudien användes en intervjuguide med liknande upplägg och 
frågeområden men som var betydligt mindre omfattande. Stödfrågorna i intervjuguiderna 
användes inte till en början för att undvika att styra intervjupersonerna för mycket. En av 
intervjuerna genomfördes i en lokal på Psykologiska institutionen, resterande intervjuer i 
ostörda lokaler på företaget. Innan intervjuerna sattes igång informerades 
intervjupersonerna om studien, ungefärlig längd på intervjun samt att den skulle spelas in. 
De fick veta att deras deltagande var frivilligt och anonymt, att de när som helst hade rätt 
att avbryta samt att alla uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna 
spelades in på band och var mellan 45-65 minuter långa, förutom de tre intervjuerna i 
förstudien som var cirka 20 minuter långa.   
 
Författaren studerade på PAO-programmet (personal, arbete och organisation) och hade 
bland annat studerat intervjumetodik och genusfrågor. Vid tillfället för studien var 
författaren tjänstledig från företaget där intervjupersonerna var anställda. I möjligaste mån 
lade författaren sin förförståelse åt sidan för att vara öppen för all information som 
framkom under intervjuerna.  
 
Analys 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de i det närmaste ordagrant och lästes 
igenom i sin helhet. Detta för att få en bra uppfattning om innehållet och en helhetsbild. 
Behandlingen av data gjordes sedan med hjälp av tematisk analys (se Langemar, 2006). De 
avsnitt i materialet som uppfattades som relevanta för undersökningen markerades 
samtidigt som nyckelord skrevs i marginalen. När allt material var genomgånget kunde ett 
antal övergripande teman urskiljas och avsnitt som verkade handla om liknande saker 
bedömdes höra hemma under samma tema. Intervjumaterialet lästes igenom från början till 
slut samtidigt som de avsnitt som ansågs tillhöra ett visst tema plockades ut, en procedur 
som upprepades för varje tema. Materialet under respektive tema sammanfattades sedan 
och ett antal citat valdes ut för att belysa dem på ett bra sätt. Under procedurens gång 
flyttades ibland vissa avsnitt från ett tema till ett annat, som verkade mer passande, och 
angränsande teman slogs ihop till ett övergripande tema. Slutligen utarbetades definitiva 
benämningar av varje tema. Tre huvudteman utgör huvudrubriker i resultatet, dessa 
baserades på de tre övergripande frågeställningar som fanns i den intervjuguide som 
användes. Underteman (underrubrikerna) utkristalliserades från de data som framkom i 
intervjuerna. 
 

Resultat 
 

Upplevelser av föräldraledigheten  
 

Positiva upplevelser. Samtliga intervjupersoner upplevde att tiden som föräldraledig 
hade positiva sidor. Det var en rolig och bra tid som gav en annan närhet till barnet, en 
förbättrad kontakt och fördjupad relation. Under vanliga arbetsveckor blev det mycket lite 
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tid över till barnen, då var det endast helgerna och korta stunder på kvällarna som fanns 
tillgängliga. Möjligheten att få tid att umgås med sitt barn i vardagen var det som gjorde att 
relationen fördjupades. En intervjuperson uttryckte det som att kvalitet kommer av 
kvantitet. 

 
Med ett barn får man nästan hålla på i tio timmar och då kanske man får tio minuters 
kvalitetstid när man verkligen tittar varandra i ögonen och förstår varandra […] 
Resten kanske man springer och jagar och säger nej […]  

 
En intervjuperson menade att det var mycket viktigt att få chansen att vara delaktig, att vara 
förälder i lika stor utsträckning som mamman. Andra uttryckte liknande tankar då de 
upplevde att föräldraledigheten gav dem chansen att få göra saker och ting på sitt eget sätt. 
Det kunde handla om att få göra sina egna misstag och på så sätt lära sig vad barnet 
behövde. Det upplevdes vara en skön känsla att på egen hand klara av att ta hand om sitt 
barn.  
 
Barnets ålder vid tidpunkten för föräldraledigheten påverkade upplevelsen. Det upplevdes 
positivt och förmånligt att få vara med barnet när det var lite äldre då man upplevdes få mer 
tillbaka. Att föräldraledigheten innebar ledighet från arbetet var inte så viktigt men några 
intervjupersoner uttryckte att den gav en välkommen paus från arbetslivet. 
 

Negativa upplevelser. Även om föräldraledigheten framförallt upplevdes som positiv 
så kunde den också vara intensiv, jobbig och ibland tråkig. Något som tydde på detta är att 
dagarna beskrevs som mycket rutinmässiga, det handlade om att mata, byta blöjor, klä på 
och av, söva och leka. Några intervjupersoner tyckte att det var relativt jobbigt med allt 
som skulle hinnas med. Ett par nämnde att de kände sig låsta, det fanns inte mycket 
utrymme för egen tid eller till att få ta det lugnt en stund. En av intervjupersonerna 
uttryckte de mindre positiva sidorna av föräldraledigheten på följande sätt: 
 

Sen är det ju ganska mycket jobb. Man är ju liksom låst hela tiden när de är så där ett 
år och det är ju inte alltid positivt utan nu har det blivit nästan så att när mamman 
kommer hem då bara lämnar man ifrån sig barnet för då är man trött. […] Man tror att 
man ska kunna sitta och ta det lugnt men det är ett heltidsjobb, det är det. 

 
Ett par män kände frustration över att de inte upplevde sig kunna ge sitt barn den stimulans 
det behövde. Det gjorde att det kändes bra när barnet sedan började på dagis och trivdes 
där. Två intervjupersoner tyckte att det var jobbigt att vara föräldraledig under vintern då 
mycket tid upplevdes gå till att klä på och av barnet och dra runt vagnen i snömodden. Att 
ta ut föräldraledighet på sommaren för att förlänga semestern var ett populärt alternativ. 
Endast en intervjuperson nämnde frånvaron från arbetet som något negativt. Det var inte så 
att han saknade arbetet men han tyckte att det kändes ovant att gå hemma och hade lite 
dåligt samvete över att inte vara på arbetet.  
 
Några intervjupersoner hade svårt att komma på något negativt över huvud taget med att 
vara föräldraledig. En aspekt var att det under kortare föräldraledigheter aldrig hann 
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upplevas som jobbigt eller tråkigt. Att bli pappa som äldre och kanske ha längtat efter barn 
kunde också göra upplevelsen mer positiv. En upplevelse var att det finns lite av en manlig 
jargong där män gärna gnäller om att de inte får sova ordenligt eller vara ifred på ett sätt 
som kvinnor inte gör. 
 

Kontakten med andra föräldralediga. Flera av intervjupersonerna tyckte att det var 
viktigt att ha andra föräldrar, framförallt pappor, att umgås med när de var föräldralediga. 
Föräldraledigheten kunde upplevas som mindre långdragen och ensam när det fanns vänner 
i samma situation att umgås med och få stöd av. En av intervjupersonerna saknade att han 
inte hade några vänner som var föräldralediga samtidigt som han. En annan upplevde att 
han själv var dålig på att ta kontakt, han kände inte riktigt att han ville delta i de 
föräldragrupper som fanns. 
 

[…] nej men jag har ju bara hört vad hon har berättat och man sitter i en ring och 
håller på och ungarna är små och sitta och sjunga där och nej, det är inte riktigt min 
grej […] Det är ju bara kvinnor nästan och så ska man komma in då som pappa där så 
det blir ju lite, jag vet inte. Tjejer har oftast andra saker att prata om på något vis […] 

 
Upplevda förändringar efter föräldraledigheten 
 

Relationen till barnet. Nästan alla intervjupersoner upplevde att de fick en närmare 
relation till barnet i samband med föräldraledigheten. Något som tydde på detta var att 
barnet blev mindre ”mammigt”, eller mer ”pappigt”. Upplevelsen var liknande oavsett hur 
länge männen var föräldralediga, men hur bestående den fördjupade relationen blev såg ut 
att hänga samman med längden på föräldraledigheten. Då mannen endast var hemma någon 
eller några få månader så återfick barnet snart sin tendens till mammighet. Ett flertal av 
intervjupersonerna som var hemma längre menade att det mer jämställda föräldraskapet, 
där barnet kände att det kunde vända sig till båda föräldrarna, hängde kvar även efter 
föräldraledigheten. 

 
Första månaden då var det ju bara mamma som gällde, men allteftersom tiden gick så 
vart det mer att vi blev värda lika mycket och han tydde sig till oss båda tills det att vi 
började skola in på dagis, då var det bara pappa som gällde. Och det där har hängt 
kvar, eftersom jag har spenderat så mycket tid med honom så går det ju lika bra om 
det är mamma eller pappa om vi ska natta eller trösta […] Jag har lagt grunden för en 
bra relation med min son där det inte bara är så att han tyr sig till den ena föräldern.  
 

Några av intervjupersonerna poängterade vikten av att vara föräldraledig med sitt barn för 
att få en djupare relation och vara mer jämbördig med mamman. Ett par intervjupersoner 
menade också att längden på ledigheten har betydelse, ledigheten bör inte vara för ojämnt 
fördelad mellan föräldrarna. Det var kvantitetstid som upplevdes ge resultat om man ville 
skapa en djupare relation.  
 

Att om liksom barnet slår sig så går det till mamma i första hand, om mamman bara 
har varit hemma med dem, och det går nog liksom inte att ändra på genom att åka till 
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Skansen på helgerna när man är hemma från jobbet liksom. Det fattar ju på en gång 
barnet liksom, att det här är den som ställer upp i första hand liksom, och så finns det 
någon rolig person som är där ibland men honom kan man inte lita på. 
 
Relationen till mamman. Intervjupersonerna menade att mammornas upplevelser av 

männens föräldraledighet var mest positiva. Det kunde märkas på att mamman uttryckte att 
hon till exempel uppskattade att få mer egen tid och att ha mer kontakt med andra vuxna. 
En intervjuperson upplevde dock att mamman tyckte att det var en jobbig omställning att gå 
från att vara den som var med om allt som hände barnet till att få informationen i andra 
hand. Vissa mammor upplevdes också ha lite svårt att släppa taget om ansvaret för barnet.  

 
Flera av intervjupersonerna upplevde att relationen till mamman förändrades på ett positivt 
sätt efter föräldraledigheten. Föräldraledigheten gav männen en förståelse för vad det 
innebär att vara hemma och ta hand om barn, och kvinnorna fick en förståelse för hur det är 
att vara den som arbetar. En av intervjupersonerna menade att den långsiktiga parrelationen 
påverkas positivt när män lär sig att ta fullt ansvar för barnen. Om någon annan tar 
huvudansvaret hela tiden kan det vara lätt att luta sig tillbaka och svårt att få förståelse, 
något han menade blir slitsamt för relationen på lång sikt. 
 

[…] så kanske man är avundsjuk på den som får gå och jobba och den som jobbar är 
avundsjuk på den som är hemma och då blir det liksom konflikter när man inte har 
förståelse för, och jag tror inte man kan få förståelse för hur det är att ta hand om ett 
barn om man inte har gjort det själv liksom. 

 
Efter männens föräldraledighet blev ansvaret för hem och barn relativt jämställt. Det kunde 
visa sig i att föräldrarna turades om att natta barnen, lämna på dagis eller i att barnen 
accepterade pappan som en mer jämlik förälder. Flera av intervjupersonerna kom dock 
fram till att det i vissa fall fortfarande kunde vara en sned fördelning. Mamman hade till 
exempel bättre koll på när barnen skulle till BVC eller på vilka kläder de skulle ha med till 
dagis. Hon upplevdes dock i viss mån ta på sig detta självmant, av eget intresse. I stort 
upplevde männen att det i nuläget var en relativt jämn ansvarsfördelning, men de tillstod att 
det kunde bero på vem man frågade.  
 

[…] men jag tror att hon skulle kunna säga då istället då att ja, men jag har inte lika 
mycket koll alltid så där […] Fast det tycker jag att jag har, men ibland behöver man 
inte ha koll när en annan person tar ansvaret. Man kan ju ställa sig ett steg tillbaka då 
och slippa då ta det ansvaret, på gott och ont. 
 
Relationen till arbetet. Flera av männen upplevde att föräldraledigheten förändrade 

deras prioriteringar. De menade att arbetet inte längre blev lika viktigt och att en balans 
mellan arbete och familj eftersträvades på ett annat sätt än tidigare.  

 
Ehh, så att man har hela tiden försökt hålla ner dagarna så mycket som möjligt, så att 
man kommer hem en hyfsad tid. Och har man haft mycket att göra så har man tagit 
den övertiden på morgonen istället för på eftermiddagen […]  
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I praktiken kunde det alltså handla om att inte arbeta så mycket övertid och att anpassa 
arbetstiderna för att få mer tid med familjen. En intervjuperson upplevde att han på ett 
annat sätt kände förväntningar på sig att komma hem i normal tid, men att det även var 
något han själv ville i större utsträckning.  
 
Faktorer som upplevdes påverka uttaget av föräldraledighet 
 
Alla män i undersökningen tog ut mindre föräldraledighet än sina fruar, i snitt 26 procent av 
den totala föräldraledigheten. Intervjuerna visade på ett antal olika faktorer som männen 
upplevde påverkade fördelningen. 
 

Föreställningar om moderskap och faderskap. Nästan alla intervjupersoner upplevde 
att traditionella könsroller lever kvar i samhället. Kvinnan är den som traditionellt sett har 
varit hemma med barn och det är fortfarande det som uppfattas som mest normalt. En av 
männen berättade till exempel att brevet som informerade om det totala antalet 
föräldradagar endast var adresserat till mamman. Reaktioner från omgivningen på en mans 
föräldraledighet kunde se ut på följande sätt. 

 
[…] jag tycker många i den äldre generationen var väldigt frågande […] Mina 
föräldrar var lite, kan du det? De var lite oroliga för att jag inte skulle få ha kvar mitt 
jobb då, och många vänner var ifrågasättande lite, men samtidigt lite imponerade att 
man satte ner foten och sa att man skulle vara ledig och så där. 
 

Intervjupersonerna hade svårt att frigöra sig från de traditionella könsrollsmönstren. Även 
om de flesta ansåg att det inte borde vara någon direkt skillnad i föräldraskap mellan könen, 
beskrev de ändå hur traditionella könsroller i mer eller mindre utsträckning påverkade 
längden på deras föräldraledighet. En intervjuperson upplevde att det var svårare som man 
att vara bestämd gentemot arbetsgivaren, en annan menade att förväntade könsroller kunde 
göra det svårt både mot sig själv och mot mamman att ta plats som jämbördig förälder. 

 
Föreställningarna om moderskap och faderskap visade sig vara djupt rotade. Trots att 
traditionella könsroller upplevdes försvåra för mannen, var den spontana reaktionen från 
flertalet intervjupersoner att det kändes naturligt att föräldraledigheten fördelades så som 
den gjordes. Något som tydde på att det förhöll sig så var att det inte i något fall uppkom 
någon direkt diskussion mellan föräldrarna. Mamman ansågs trots allt vara mest naturlig 
för barnet när det var litet och männen var relativt omedvetna om grunderna till 
fördelningen. På frågan om det fanns någon tanke på att dela lika på föräldraledigheten 
svarade en av intervjupersonerna som följer. 
 

Nej. Det var inte något vi diskuterade. Men jag kommer inte ihåg varför riktigt. Nej, 
jag tror inte vi hade så mycket diskussioner om det utan det föll sig ganska naturligt 
att det blev att hon var hemma ett år. 
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Att fördelningen upplevdes naturlig visade sig hänga intimt samman med amningen av 
barnet. De flesta av intervjupersonerna upplevde att amningen var en viktig aspekt i 
planeringen av föräldraledigheten. Normen uppfattades vara att mamman skulle amma sitt 
barn så långt det var möjligt. Framförallt för det första barnet fanns en osäkerhet och en 
föreställning om hur länge amningen skulle pågå. Detta bidrog till att paret ofta planerade 
att mamman skulle vara hemma under större delen av det första året eller mer. I några fall 
visade det sig i efterhand att amningen inte alls blev så lång som mammans 
föräldraledighet, detta förändrade dock inte den planerade fördelningen. Amningen var 
också en viktig faktor i att mamman ofta upplevdes ha en naturligare anknytning till barnet 
när det var litet. Ett par intervjupersoner menade att det faktum att mamman även var den 
som var gravid och födde barnet påverkade den tidiga relationen. 
 

[…] det är ju ohjälpligt så att kvinnan föder barnet och att barnet är ju i behov av 
kvinnan med tanke på mat i början […] Alltså den kontakten som mamman och 
barnet får där och den närheten, den är ju svår att som man att få […] 

 
Arbetsplatsen. Mannens arbetsplats visade sig också vara en viktig faktor vid beslutet 

om uttag av föräldraledighet. Chefens inställning, kulturen på arbetsplatsen och hur oroliga 
männen kände sig över att få behålla sin tjänst spelade in när de beslutade om sin 
föräldraledighet. Alla utom en intervjuperson uttryckte att arbetsplatsen i någon mån fanns 
med som en begränsning när de bestämde sig. Den intervjuperson som inte upplevde att 
han påverkades negativt hade en uppmuntrande chef och var själv mycket bestämd över att 
han ville vara föräldraledig med sina barn.  

 
Den aktuella arbetsgivaren upplevdes dock generellt ha en positiv inställning till 
föräldraledighet. Det fanns mycket information att tillgå för den som skulle vara 
föräldraledig, det var vanligt att män var det och det kändes därför naturligt att be om det. 
En av männen, som dels var föräldraledig sex månader från den aktuella arbetsgivaren men 
även tre månader från en annan arbetsgivare, beskrev stora kontraster. Det andra företaget 
var litet med ung personal. I stort sett ingen annan hade barn, inte heller chefen. 
Intervjupersonen var ny på sin tjänst och det krävdes en stor arbetsinsats. Han kände att det 
inte fanns någon möjlighet att be om någon längre föräldraledighet, även om han gärna 
hade velat vara hemma längre.   
 

[…] om det upplevs som negativt att vara hemma och så där från arbetsgivaren, då 
ska det nog mycket till om man ska kämpa för att vara det ändå kanske. Man känner 
att man riskerar sin anställning eller position […] 

 
Trots den aktuella arbetsgivarens positiva inställning så kände ett flertal av 
intervjupersonerna att det skulle vara svårt att ta ut en så lång ledighet som de flesta 
mammor gör. Det upplevdes fortfarande vara mycket mer självklart att kvinnan är 
föräldraledig från sin arbetsplats under en längre tid än mannen. Det kändes därför bra ur 
arbetssynpunkt med den föräldraledighet som blev. Ett par intervjupersoner menade att 
cheferna inte sa någonting negativt rakt ut, men att man aldrig kunde veta vad de tänkte och 
att det förekom vissa antydningar. En lång ledighet skulle ha gjort det krångligare att 
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hantera den föräldralediges uppgifter och det hade kanske blivit nödvändigt att ta in en 
vikarie. Ett par intervjupersoner tyckte att det skulle ha känts lite obehagligt att vara borta 
från jobbet så länge och att dessutom ersättas av en vikarie. En intervjuperson upplevde en 
risk för att förlora sin specifika tjänst och uttryckte sig som följer. 
 

Jaa, njaa alltså jag gillar inte att vara hemma alltför länge heller tror jag nog.  Fast det 
var ju inte det som gjorde det men någonstans, jag tycker det är ganska långt med fem 
månader också. Det är nästan lite läskigt när man kommer tillbaka, finns bordet kvar? 
Har jag några arbetsuppgifter liksom? Det är ju lite så där så man, men man kommer 
ju in i det fort. Men man vet ju aldrig, de kanske har flyttat på en. 
 

Samma person berättade att de på hans avdelning förväntades vara tillgängliga på telefon 
även när de var föräldralediga, hade semester eller var sjuka. Detta var uttalat från cheferna 
och även om intervjupersonen tyckte att det var fel så upplevde han att han måste anpassa 
sig till den kultur som var. Han trodde att detta var vanligt förekommande även på andra 
avdelningar och företag. 
 
Den intervjuperson som vid föräldraledigheten arbetade i ett annat företag, som dock hade 
liknande policys och ersättningssystem vid föräldraledighet, var ledig ett halvår med sitt 
barn. Han hade dock gärna varit ledig betydligt längre. Han uttryckte frustration över att 
han inte kände att han kunde ta mer ledighet på grund av rädslan att förlora sin tjänst. Han 
menade att samhället inte är jämställt när det gäller föräldraskap och att det kan vara lika 
jobbigt för män som för kvinnor. 
 

[…] alltså det är ju jäkligt jobbigt egentligen för mig tycker jag att jag hade den här 
pressen att inga killar i mitt skrå, i min bransch, har varit hemma någon längre tid. 
Ska jag leva upp till det när jag inte vill leva upp till någonting sådant […] 
 

Ingen av intervjupersonernas fruar eller sambos valde att förkorta sin föräldraledighet på 
grund av arbetet. Männen upplevde inte att kvinnorna funderade speciellt mycket över om 
deras föräldraledighet var negativ för karriären. En av intervjupersonerna upplevde att det 
var hanterbart för arbetsgivaren att han tog ut fem månaders föräldraledighet, en längre 
ledighet trodde han hade varit besvärligare ur arbetsgivarens perspektiv. Hans fru var dock 
föräldraledig i över ett år trots att hon upplevdes ha en lika högt uppsatt position och var 
lika efterfrågad på sitt arbete.  
 

Ekonomi. Ekonomin var inte av avgörande betydelse vid fördelningen av 
föräldraledighet. De flesta intervjupersonerna levde inte på marginalen och i vissa fall var 
löneskillnaden mellan föräldrarna inte så stor. Företagets ersättning, som täckte upp för en 
del av mellanskillnaden mellan Försäkringskassans ersättning och den individuella lönen, 
bidrog också. Ett par intervjupersoner funderade dock om deras uttag kanske begränsades 
av att ersättningen endast utbetalades fram till dess att barnet var ett och ett halvt år. 
Ersättningen upplevdes ha större betydelse vid en högre lön, men några menade att även 
om den inte hade så stor betydelse för dem rent ekonomiskt, gav den signaler om företagets 
positiva inställning till föräldraledighet. 
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Jaa, det var ju naturligtvis bra. Fast jag tror ju i och för sig inte att jag hade struntat i 
att vara hemma om jag inte hade fått […] Så att det känns inte som att det var så där 
avgörande. Men det bidrog ju däremot till att liksom kommunicera att det är okej att 
vara hemma med sina barn liksom. 
 

Det kunde vara viktigt vem som tjänade mest om föräldraparet hade önskemål om att 
förlänga föräldraledigheten utöver de dagar som Försäkringskassan gav full ersättning för. 
Så var det för den enda intervjuperson som upplevde att det var ekonomin som gjorde 
fördelningen ojämn mellan föräldrarna. Paradoxalt nog är det samma person som tog ut 
hälften av föräldradagarna. Eftersom intervjupersonen tjänade bättre än sin sambo tog han 
ut sju föräldradagar i veckan vid sin föräldraledighet för att få full ersättning. Hans sambo 
tog ut betydligt färre dagar vilket gjorde att hon kunde vara ledig fem månader längre. 
 
Trots att de flesta av intervjupersonerna inte upplevde att ekonomin hade någon större 
påverkan, fanns en uppfattning om att den hade kunnat ha betydelse om löneskillnaden 
mellan föräldrarna hade varit tillräckligt stor. Samtidigt verkade resonemanget inte gälla 
fullt ut då männen inte ansåg att löneskillnader var av samma betydelse om det var kvinnan 
som tjänade mer. Ett exempel på detta var att en av intervjupersonerna var hemma hälften 
så länge som sin fru, med alla tre barn, trots att hon tjänade mer än vad han gjorde. 
Uppfattningen om den ekonomiska frågan var något kluven. 
 

Första aspekten är att man försvarar sitt välsegmenterade manligt och kvinnligt, att 
kvinnan ska vara hemma mer, med att säga att det är en ekonomisk fråga. Sen är det 
ju, det är ju så att mannen tjänar mer generellt än vad kvinnan gör tyvärr, ehhh, men 
[…] Har man inte råd med det då har man inte råd att få, att försöka få barn 
överhuvudtaget, för att få ett barn kostar pengar. 
 
Pappans och mammans inställning. Hur mycket föräldraledighet männen tog ut hade 

även att göra med vad föräldrarna i grund och botten själva ville. Det kunde handla om hur 
stort intresset var för att ta hand om sitt barn när det var litet, om prioriteringen mellan 
arbete och familj, eller om i vilken utsträckning mamman ville att pappan skulle ta lika stor 
plats som förälder. Om pappan gärna ville vara hemma med sitt barn så kunde det även 
handla om att stå på sig och kräva sin rätt. 

 
Innan vi ens skaffade barn sa jag att jag vill ha hälften av dagarna, det var inget snack, 
annars blir det inte! Och det har vi ju hållit. […] Om hon fick så skulle nog hon vara 
ledig hela föräldraledigheten själv, men det får hon inte. 
 

Intervjupersonerna tog mellan en och sju månaders föräldraledighet och endast den man 
som tog ut sju månader ville ta ut mindre med sitt nästa barn. I övrigt hade de som tog ut en 
kortare föräldraledighet gärna varit lediga längre, medan de som tog ut en längre ledighet 
upplevde att den var lagom eller tillräckligt lång. En längre föräldraledighet kunde upplevas 
som ganska jobbig och viss ledsnad kunde uppstå på slutet, en upplevelse som hänger ihop 
med inställningen att det räckte med den ledighet som var. I resonemanget om hur länge 
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som var ”lagom” länge hade männen till viss del arbetet med i tankarna, medan mammorna 
upplevdes vara mindre karriärorienterade än de själva. Några av männen prioriterade i viss 
mån arbetet över familjelivet, inte bara för att de kände att de måste utan också för att de 
ville. 
 

Jag hade nog inte velat vara hemma längre heller […] Dels för att man vill tillbaka till 
jobbet och dels för att det är ganska jobbigt. 

 
Vad mamman ville hade stor betydelse och de flesta av intervjupersonerna upplevde att 
mamman ville vara hemma, ofta i minst ett år. Mammornas inställning upplevdes till 
exempel bottna i att de tyckte så mycket om barn, längtade efter barn eller fick moderliga 
instinkter när barnet föddes. Intervjupersonerna kunde dock inte alltid erinra sig om 
mammorna egentligen hade uttryckt denna inställning, men de hade en tydlig upplevelse av 
att det var så. Endast en av intervjupersonerna, som upplevde att mamman ville vara 
hemma en längre tid, var själv tydlig med att han ville ha hälften av föräldradagarna. 
Övriga tog antingen det som ”blev över” eller sa att de kunde tänka sig att vara lediga några 
månader, vilket accepterades av mamman. Endast en av mammorna var hela tiden inställd 
på att föräldraledigheten skulle delas relativt lika och hon tog ut åtta respektive nio 
månaders föräldraledighet med sina två barn. Alla övriga mammor tog ut minst ett års 
ledighet. Att mamman hade inställningen att pappan var en likvärdig förälder kunde vara 
viktigt för att det skulle bli så i praktiken. Några intervjupersoner upplevde att mamman 
inte riktigt ville släppa taget när männen var föräldralediga, något som upplevdes mer eller 
mindre negativt. En intervjuperson, som uppskattade att hans fru lät honom göra saker och 
ting på sitt eget sätt, uttryckte vikten av det men trodde att det var ganska ovanligt.  
 

Jag tycker också att det är viktigt att, att man som mamma liksom kan släppa allt och 
lita på att liksom att jag då skulle klara det själv, och inte liksom styra med detaljer 
och så där och säga att nu då jag har varit hemma så har jag gjort så här och så här. 

 
Flera av intervjupersonerna menade att om de verkligen hade velat ta ut mer 
föräldraledighet så hade de kunnat stå på sig mot mammorna. Det var svårt att säga hur 
mammorna skulle ha reagerat, men det är möjligt att det till och med skulle ha uppskattats. 
En intervjuperson menade dock att valet att ta ut en relativt liten andel av 
föräldraledigheten inte nödvändigtvis har att göra med vad man innerst inne vill, utan med 
vad man tror att man vill. Han menade att man kan anta att de flesta pappor vill ha 
möjligheten att skapa en nära relation med sina barn, men de förstår inte vikten av att vara 
föräldraledig. De lyssnar på mammans önskemål, går med på att ta de två öronmärkta 
månaderna, och först i efterhand inser de att de hade velat vara hemma längre.  

 
Övriga faktorer. Politiska åtgärder som öronmärkta föräldramånader ansågs inte 

påverka föräldraledighetens fördelning i någon större utsträckning. Trots det var flera av 
intervjupersonerna positiva till denna typ av åtgärder. De trodde att lagstiftning kan ha 
betydelse för män som är osäkra. Valfrihet ansågs viktigt men samtidigt upplevdes 
samhällsvärderingar göra att man inte var så fri som man trodde att välja som man ville. En 
person som spontant sa att politiska åtgärder inte hade påverkat honom insåg att de kanske 
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trots allt hade haft en viss betydelse, detta då mamman hade uttryckt en önskan om att ta så 
mycket som möjligt av föräldraledigheten. 
 

Men att det föll sig så att jag tog de här två månaderna det var nog i och med att det 
var öronmärkt, att […] Då drog de gränserna åt oss, då hon ville vara hemma längre 
och så där, då hade vi det att gå efter. 

 
Några av männen upplevde att den egna uppväxten, och framförallt relationen till den egna 
pappan, påverkade deras syn på faderskap och föräldraledighet. Två av intervjupersonerna, 
som uttryckte att det var mycket viktigt för dem att vara hemma med sina barn, hade 
pappor som var ovanligt närvarande när de själva var små. De hade glada minnen från 
uppväxten och kontakten med pappan. En omvänd upplevelse kunde också leda till en 
önskan att själv vara föräldraledig länge med sina barn. Det var fallet för den intervjuperson 
som ville ha hälften av föräldradagarna. Hans pappa lämnade familjen när intervjupersonen 
var ganska ung. En annan intervjuperson upplevde att han hade en mycket bra relation till 
sin pappa trots att han hade varit relativt frånvarande under uppväxten. Intervjupersonen 
själv tog en liten del av föräldraledigheten, och upplevde att det fungerade bra, men hans 
inställning var ändå att det är bättre ju mer man kan vara hemma. 
 
Hur vänner och kollegor fördelade sin föräldraledighet kunde också ha viss betydelse för 
den egna fördelningen. En intervjuperson upplevde att han och hans fru tittade på hur 
bekanta hade gjort och fick inspiration från det. Andra i bekantskapskretsen som fick barn 
senare tittade i sin tur på hur de hade gjort. En annan intervjuperson beskrev hur en kollega 
la upp sin föräldraledighet på liknande sätt som han och hans fru. Ibland kunde 
föräldraledigheten fördelas på ett särskilt sätt på grund av den specifika situation som rådde 
för tillfället. Några av intervjupersonernas fruar studerade, vilket gjorde att det upplevdes 
mest praktiskt att kvinnorna tog mer föräldraledighet då de inte hade något arbete.  
 

[…] vi visste ju i början att hon skulle vara föräldraledig från början då och jag skulle 
ta över för då var det dags för henne att skriva sin C-uppsats, det passade perfekt in 
med jobbet. Och sen skulle hon ta över igen eftersom hon inte hade något jobb.  

 
Även inställningen till dagis kunde påverka fördelningen mellan föräldrarna då den 
påverkade längden på den totala föräldraledigheten. Två av männen berättade att både de 
och deras fruar var positiva till dagis. Denna inställning bidrog till att båda föräldrarna var 
hemma, i sammanhanget, kortare perioder. En annan intervjuperson trodde att den sneda 
fördelningen mellan honom och hans fru kanske till viss del hade att göra med att han var 
mer av en dagisförespråkare än vad hon var. Hon ville inte att de skulle börja så tidigt på 
dagis och valde därför att vara hemma längre med barnen.  
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur män upplever sin föräldraledighet 
samt för hur de upplever att relationen till familj och arbete förändras efter ledigheten. 
Syftet var också att öka förståelsen för mäns upplevelse av vilka faktorer som påverkar dem 
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i uttaget av föräldraledighet. Resultatet visar att männen hade övervägande positiva 
upplevelser av föräldraledigheten. Den kunde dock även upplevas som jobbig och intensiv 
och ibland kunde männen känna sig låsta. Viktigt för flera var att ha andra pappor att 
umgås med. Pappan fördjupade sin relation till barnet, som blev mindre mammigt, vilket 
medförde att pappan som förälder upplevde sig mer jämställd med mamman. Han fick även 
ökad förståelse för vad det innebär att vara hemma med barn, vilket kunde göra att 
relationen till mamman förbättrades. Hemarbetet upplevdes bli relativt jämställt efter 
föräldraledigheten. I vilken utsträckning förändringarna höll i sig såg dock ut att höra 
samman med hur lång föräldraledighet männen tog ut. Resultatet visar vidare att männen 
upplevde att ett antal faktorer påverkade längden på deras föräldraledighet. Arbetsplatsen 
var bland de faktorer som upplevdes ha störst påverkan. Föreställningar om moder- och 
faderskap var också en viktig faktor om än mer omedveten. Ekonomin var för det mesta 
inte avgörande, viktigare var vad mamman och pappan själva ville.  
 
Föreliggande studie visar att män framförallt hade positiva upplevelser av 
föräldraledigheten, något som får stöd i tidigare studier (Appelkvist & Hansson, 2007; 
Larsson & Tann, 1978; Torkelsson & Edsborg, 1980). Viktiga positiva aspekter upplevdes 
vara den fördjupade relationen till barnet samt att få vara lika delaktig i barnets liv som 
mamman. Det upplevdes svårt att få samma relation utan föräldraledighet. Chronholm 
(2004) visar också på vikten av föräldraledighet för en fördjupad relation och på hur 
pappans föräldraledighet ger mer jämställda föräldraroller. Intressant är också att längden 
på föräldraledigheten upplevdes påverka hur bestående den fördjupade relationen till barnet 
samt barnets minskade mammighet blev. Att längden på mäns föräldraledighet har positiva 
effekter på mäns föräldraskap visar också Haas och Hwang (2008), och Tanaka och 
Waldfogel (2007) menar att män som tar ut föräldraledighet är mer involverade i sina barn. 
Om målet är att män och kvinnor ska ta ett jämställt ansvar för sina barn så verkar det inte 
bara viktigt att män tar ut föräldraledighet, utan även att fördelningen mellan föräldrarna är 
så jämn som möjligt.  
 
Chronholm (2004) visar att mäns upplevelse av föräldraledighet också kan vara negativ. 
Enligt Torkelsson och Edsborg (1980) kan föräldralediga män känna sig bundna och 
isolerade. Även männen i föreliggande studie kunde uppleva att föräldraledigheten var 
jobbig och tråkig, samt gjorde att de kände sig låsta. Möjligheten att kunna umgås med 
andra pappor, gärna vänner, var viktig för många och någon tyckte inte att det kändes så 
lockande att delta i föräldragrupper bland många mammor. Appelkvist och Hansson (2007) 
visar att pappor inte går på lika många återkommande aktiviteter som mammor. Enligt 
Chronholm (2004) kan pappor känna sig utanför bland mammor eller ointresserade av deras 
samtalsämnen. Eftersom att det är övervägande mammor som är föräldralediga så verkar 
männen lätt hamna i ett utanförskap. Detta tyder på att det kan vara viktigt att på ett bättre 
sätt ta hand om föräldralediga pappors behov. Några män upplevde att en förståelse växte 
fram under föräldraledigheten för hur jobbigt det kan vara att ta hand om hem och barn. 
Denna förståelse förändrade relationen till mamman på ett positivt sätt. Även enligt 
Cronholm (2004) ger en förståelse för hemarbetet en positiv påverkan på parrelationen. 
Enligt Appelkvist och Hansson (2007) tog män mer ansvar för hushållsarbetet under 
föräldraledigheten, men efteråt så återgick arbetsfördelningen till hur det var innan. Även 
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om mammorna i föreliggande studie upplevdes ta ett större ansvar för vissa saker så ansåg 
männen att ansvaret för hem och barn var relativt jämställt efter föräldraledigheten.  
 
Trots männens övervägande positiva upplevelser tog de ut långt ifrån hälften av 
föräldradagarna. Ett flertal faktorer såg ut att samverka till att begränsa männens uttag. 
Arbetsplatsen upplevdes vara en av de viktigaste faktorerna. Även om arbetsgivaren hade 
en positiv inställning så fanns en upplevelse av både uttalade och outtalade spelregler om 
vad som var rimligt. Män förväntades helt enkelt inte ta ut lika mycket föräldraledighet som 
kvinnor. Att arbetsplatsen har en påverkan stämmer överens med studien av Haas et al. 
(2002) som visar att arbetsgivarens inställning är viktig. Männen i föreliggande studie 
påverkades även till viss del av hur andra män på arbetsplatsen gjorde, vilket får stöd i 
Bygren och Duvanders (2006) resonemang. Kulturen på arbetsplatsen och föreställningar 
om i vilken utsträckning en man kan prioritera familj före arbete verkade ibland göra att 
männen inte fullt ut funderade över vad de egentligen ville. Det är också möjligt att männen 
i studien, på grund av att flera hade relativt höga positioner och stort ansvar, hade svårare 
än män i lägre positioner att ta ut ledighet. Samtidigt skulle ett större ansvar även kunna 
innebära ökad befogenhet att själv bestämma. Arbetsgivaren i stort upplevdes dessutom 
som tolerant, med policys som uppmuntrade föräldraledighet samt ersättning som 
utbetalades vid föräldraledighet. I de fall männen valde att ta ut relativt mycket 
föräldraledighet så upplevde de heller inga problem från arbetsgivaren. Detta stöds av 
Bekkengens (2002) resonemang om att arbetsplatsen i de flesta fall visar sig vara positivt 
inställd. Ingen av männens fruar/sambos upplevdes ha haft något problem med sin 
arbetsgivare, vilket är i linje med Edlund et al. (2000).  
 
Bekkengen (2002) menar att föreställningar om moderskap och faderskap, till exempel om 
amningen, i större utsträckning än till exempel arbetsgivaren är det som påverkar den sneda 
fördelningen av föräldraledighet. Detta stödjer resultatet i föreliggande studie, vilket tyder 
på att det i stor utsträckning var föreställningar om traditionella könsroller som styrde. En 
föreställning om att kvinnan skulle vara hemma en längre tid var utbredd. Hos båda 
föräldrarna fanns en inställning att det var viktigt och naturligt för barnet att amma, något 
som starkt bidrog till att mamman ofta tog minst ett års föräldraledighet. Att de flesta 
mammorna sedan inte ammade så länge som de var föräldralediga verkade inte förändra 
inställningen till fördelningen. Det blev sällan någon diskussion mellan föräldrarna om 
fördelningen och männen mindes ofta inte hur den gick till, det bara föll sig ”naturligt” att 
den blev som den blev. Det är möjligt att män inte ens reflekterar över att det kan finnas en 
alternativ lösning när något upplevs vara så självklart och naturligt (Connell, 2003). 
Männen hade en uppfattning om att dessa föreställningar om moderskap och faderskap 
även existerade ute på arbetsplatsen. Denna upplevelse är i linje med resultaten från andra 
studier (Butler & Skattebo, 2004; Wayne & Cordeiro, 2003). 
 
Upplevelsen av att mammans och pappans egen inställning hade betydelse för fördelningen 
får också det stöd i tidigare studier (Bekkengen, 2002; Bygren & Duvander, 2006). De 
flesta männen uttryckte en vilja att ta ut minst lika mycket föräldraledighet om de fick ett 
till barn, vilket är i linje med Bolzan et al. (2004) och Premberg et al. (2008). Samtidigt 
tyckte flera att uttaget kändes lagom eller tillräckligt och hade inget emot att mamman tog 
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ut mer. Mamman upplevdes också ha en starkare önskan om att vara hemma längre. I flera 
fall ville hon inte riktigt släppa in pappan i ett jämställt föräldraskap och hon upplevdes 
vilja ha ett visst huvudansvar. Gaunt (2008) pekar också på ett negativt samband mellan 
moderligt revirbevakande och mäns engagemang i hem och barn. Bekkengen (2002) är 
dock tveksam till att det är mammornas inställning som är problemet. Hon menar att om 
männen verkligen vill så kan de stå på sig, något som även kom fram i föreliggande studie. 
Samtidigt kan det tänkas att vad föräldrarna vill hänger ihop med de föreställningar som 
finns om vad som är lämpligt för en mamma och en pappa. Om fördelningen mellan 
föräldrarna ska bli jämnare så måste nog både män och kvinnor uppmuntras att förändra sin 
inställning. 
 
Tidigare studier visar att den ekonomiska situationen och mammans lägre lön är viktiga 
faktorer för fördelningen av föräldraledighet (Bekkengen, 2002; Duvander & Andersson, 
2006; Plantin, 2007). Detta stämmer inte överens med resultatet i föreliggande studie. Den 
ekonomiska situationen visade sig inte vara särskilt viktig, och endast en av männen 
menade att det var huvudorsaken. Resultatet får däremot stöd av Edlund et al. (2000) som 
menar att mäns uttag ökar ju högre inkomst mannen har. Dels hade männen i föreliggande 
studie inte en pressad ekonomisk situation, dels betalade männens arbetsgivare en extra 
ersättning till föräldralediga. För par med lägre inkomster är det möjligt att eventuella 
löneskillnader mellan könen kan vara viktiga för vem som tar ut föräldraledighet. 
Bekkengen (2002) menar att det ekonomiska argumentet inte är könsneutralt. Männen i 
föreliggande studie upplevde inte heller att den ekonomiska aspekten var lika viktig om 
mamman tjänade mer. Andra faktorer som kunde påverka männens uttag var hur 
närvarande den egna pappan hade varit under uppväxten, samt hur vänner och bekanta 
gjorde. Det verkar rimligt att familjens, vännernas och arbetskamraternas inställning och 
beteende har viss påverkan, vilket också får stöd av tidigare studier (Beaton & Doherty, 
2007; Maurer, 2007). Haavind och Magnusson (2005) menar att politiska åtgärder, som de 
två föräldramånader som är vikta åt vardera föräldern, har haft en viss om än inte så stor 
effekt på mäns uttag. Männen i föreliggande studie upplevde inte att kvoteringen påverkade 
dem nämnvärt, men i linje med Haas et al. (2002) trodde flera av dem ändå att det kunde 
vara en hjälp för män att komma över de hinder som finns.  
 
Bekkengen (2002) menar att kön och genus är viktiga begrepp i diskussionen om 
föräldraskap. Resultatet visar också att föreställningar om män och kvinnors traditionella 
föräldraroller är en av grunderna till den ojämna fördelningen av föräldraledigheten. 
Bekkengen (2002) anser dock att den viktigaste faktorn är i vilken utsträckning männens 
maskulinitet är barnorienterad. Den hegemoniska maskulinitet som Connell (1996) 
beskriver bevarar de traditionella könsrollerna. Föreliggande studie ger en dubbel bild av 
den maskulinitet som råder. Männen uttryckte hur mycket de uppskattade att få komma 
nära sina barn och hur viktigt det var att få vara förälder fullt ut. Samtidigt var arbetet 
viktigt för dem och flera av männen hade inget emot att mamman tog ett större ansvar för 
barnen. Kanske tyder detta på att den hegemoniska maskuliniteten lever men håller på att 
förändras, vilket Connell (1996) menar att den kan, och sakta utvecklas till att bli mer 
barnorienterad. Könsrollsteorier kritiseras för att vara alltför förenklade (Connell, 2003; 
West & Zimmerman, 1987). Även föreliggande studie visar att det kan vara svårt att dra 
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gränsen mellan vad som är biologiskt och socialt. Exempelvis upplevdes amningen vara 
något biologiskt som gjorde att det var nödvändigt att mamman tog ut en stor del av 
föräldraledigheten. I praktiken ammades dock barnen sällan så länge som mamman var 
ledig. Connell (2003) menar att manligt och kvinnligt är något vi tar för givet och det 
visade sig också i att fördelningen av föräldraledigheten upplevdes som mycket naturlig. 
 
Intervjupersonerna i studien hade både likheter och olikheter. Olikheterna till trots hade de 
relativt liknande upplevelser av föräldraledigheten. Det kan innebära att resultatet även ger 
en bra bild av andra män på företaget och i företag med liknande jämställdhetspolicys och 
ersättningssystem för föräldralediga. Intervjupersonernas likheter kan dock göra det svårare 
att tala om att resultatet visar på ett mönster som gäller svenska män mer generellt. Något 
som talar för att de skulle kunna ha en mer positiv inställning, och en mer barnorienterad 
maskulinitet, än svenska män i allmänhet är att de som grupp tog ut mer föräldraledighet än 
snittet. De flesta hade högre utbildning vilket är relaterat till ett större uttag (Plantin, 2007). 
Högre utbildning skulle också kunna innebära att de i högre utsträckning lever med 
högutbildade kvinnor med ett större intresse av att dela mer lika på föräldraledigheten 
(Lundgren, 2006; Sundström & Duvander, 2002). Företagets positiva inställning och 
förmånliga avtal kan också ha bidragit till ett ökat uttag. Det är även möjligt att männen i 
studien gav uttryck för en övervägande positiv upplevelse och inställning för att det ansågs 
politiskt korrekt. Det faktum att de flesta trots allt även nämnde flera negativa aspekter 
minskar dock denna risk. Intressant att notera är att tidiga studier (Larsson & Tann, 1978; 
Torkelsson & Edsborg, 1980) visar på liknande upplevelser som de som föräldralediga män 
under 2000-talet har (Appelkvist & Hansson, 2007; Chronholm, 2004). Detta ger stöd åt att 
resultatet i föreliggande studie trots allt kan gälla både över tid och inom andra grupper av 
män än de som deltog i studien.  
 
Föreliggande studie är intressant då det endast finns ett fåtal tidigare studier om mäns 
upplevelser (Appelkvist & Hansson, 2007; Chronholm, 2004; Larsson & Tann, 1978; 
Torkelsson & Edsborg, 1980). Den har tillfört en insikt om hur män upplever sin 
föräldraledighet och om vad de upplever begränsar dem från att ta ett jämställt ansvar för 
sina barn. Ämnet är aktuellt och debatterat då delad föräldraledighet är en viktig del i ett 
mer jämställt samhälle (Bekkengen, 2002; Hearn & Pringle, 2006; Kugelberg, 2006). 
Studien begränsas till viss del av att alla intervjupersoner är svenskfödda tjänstemän, med 
en stabil ekonomisk situation och en positivt inställd arbetsgivare. Vidare så redogör den 
endast för pappors upplevelser.  För att få en mer nyanserad bild skulle det vara intressant 
att studera andra samhällsgrupper och företag samt mammors syn på pappors 
föräldraledighet. Ytterligare en intressant aspekt att studera är mäns delaktighet efter 
föräldraledigheten. Det kan handla om varför pappor inte arbetar deltid i samma 
utsträckning som mammor, eller hur pappor upplever och ställer sig till att vara hemma från 
arbetet med sjukt barn. 
 
Sammanfattningsvis visar studien att män trots sina positiva upplevelser endast tar ut en 
liten andel av föräldraledigheten. De positiva upplevelserna skulle dock kunna tyda på att 
det finns ett intresse av en jämnare fördelning. Vidare påverkar längden på uttaget hur 
bestående positiva förändringar blir. Arbetsgivaren ser ut att ha en viktig roll i att 
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kommunicera en positiv inställning till delad föräldraledighet (Haas et al., 2002). 
Inställningen behöver dessutom vara tydlig på alla nivåer i företaget och inte bara existera 
som en policy på pappret. Vidare behövs ett fortsatt arbete för att förändra traditionella 
föreställningar om män och kvinnors roller, föreställningar som uppenbarligen är högst 
levande (Bekkengen, 2002). Visst är män och kvinnor på god väg att förändra sina 
beteenden men det går sakta (Bekkengen, 2002). Kanske är en ökad kvotering det enda 
sättet att få till en snabbare förändring i praktiken (Haas et al., 2002; Kugelberg, 2006). 
Men det är även upp till oss alla att fundera över våra föreställningar och beteenden samt 
vilka följder de får. För att uppnå jämställdhet i arbetslivet och i föräldraskapet så behöver 
både män och kvinnor visa en större vilja, och aktivt våga ta steget mot ökad jämställdhet 
genom ett förändrat beteende. 
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Intervjuguide (med stödfrågor) 
 

* De frågor/frågeområden som markerats med en stjärna fanns även med i förstudiens 
intervjuguide. 

 
INLEDANDE INFORMATION 
• Hälsa välkommen, tacka för att de ställer upp* 
• Nina Patkai* 
• Tjänstledig från Företaget* 
• PAO, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet* 
• C-uppsats om mäns föräldraledighet  
 
ETISKA APSPEKTER 
• Intervjun spelas in på band för att sedan transkriberas* 
• Frivilligt. Rätt att avbryta intervjun när som helst* 
• Intervjupersonen självklart anonym* 
• Resultatet behandlas naturligtvis konfidentiellt. Endast jag och ev. min handledare 

kommer att ta del av det inspelade materialet. Några få personer som är inblandade i 
examineringen av min uppsats kommer att ta del av det transkriberade materialet, som 
anonymiseras (självklart ingen från Företaget).* 

 
Innan vi börjar – vad har du för frågor?* 
 
Stäng av mobiler, SÄTT PÅ BANDSPELAREN!! 
 
BAKGRUNDSUPPGIFTER 
 
• Ålder* 
• Arbetsuppgifter* 
• Befattning*  
• Anställningstid* 
• Utbildning* 
• Civilstånd* 
• Antal barn, barnens ålder* 
• Hur lång föräldraledighet tog du för respektive barn?* 
• Hur länge sedan var detta?* 
• Hur gammalt var barnet vid din föräldraledighet? 
• Hur lång föräldraledighet tog mamman?* 
 
KAN DU BERÄTTA HUR DU UPPLEVDE DIN FÖRÄLDRALEDIGHET?* 
 
• Kan du berätta några speciellt positiva upplevelser? 
• Kan du berätta några negativa upplevelser? 



 
  Bilaga 1 

• Kan du beskriva hur en typisk dag kunde se ut? 
• Var föräldraledigheten så som du hade föreställt dig? 
 
• Hade du kontakt med andra föräldralediga?  
 Hur var det att få kontakt med andra?  
 Hur upplevde du de kontakter du hade? 
• Hur upplevde du bemötandet från andra när du var föräldraledig? (Släkt, vänner, 

kollegor, ev. dagispersonal etc.) 
• Var det någon skillnad på bemötandet från män och kvinnor? 
 
HAR FÖRÄLDRALEDIGHETEN PÅVERKAT DIG PÅ NÅGOT SÄTT?* 
(Förslag på hur i nedanstående frågor) 
 
• Har ledigheten påverkat din syn på föräldraskap?  
• Din syn på vad det innebär att vara man? 
• Din relation till barnet?* På vilket sätt? 
• Har relationen till mamman påverkats?* 
• Vad har mamman förmedlat om hur hon upplevde din föräldraledighet? 
• Hur var relationen till arbetet under ledigheten?*  
• Hur har det fungerat att komma tillbaka till arbetet efter ledigheten? 
 
VARFÖR VALDE NI ATT FÖRDELA FÖRÄLDRALEDIGHETEN PÅ DET SÄTT NI 
GJORDE?* 
 
EKONOMISKA SKÄL* 
• Var eventuella olikheter i lön något som påverkade er? Utveckla!  
• Hade ni kunnat klara er ekonomiskt även om förlusten hade blivit större om du varit 

hemma mer?  
 Var det något ni funderade över?  
  Om nej, varför tror du att ni inte gjorde det? 
  Om ja, hur resonerade ni? 
• Har företagets ersättningssystem för föräldralediga haft någon påverkan på ditt uttag?  
• Tror du att ditt uttag av föräldraledighet hade påverkats om mamman hade tjänat mer än 

dig?  
• Många föräldrapar anser att det är pappans högre lön som gör att han tar ut mindre 

föräldraledighet än mamman, studier visar dock att män faktiskt tar ut mer 
föräldraledighet ju mer de tjänar upp till en viss gräns – vad tror du det kan bero på?  
 

ARBETSGIVAREN* (chefen*, kulturen*, arbetsuppgifterna* etc.) 
• Hur upplever du att arbetsgivarens inställning till din föräldraledighet var? 
• Hade chefen någon påverkan? 
• Företagskulturen? 
• Kollegornas inställning?  
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• Hur har dina manliga kollegor gjort?  
• Påverkade det dig på något sätt?  
• Upplevde du att du riskerade att förlora kompetens under en längre föräldraledighet? 

Om ja, på vilket sätt?  
• Funderade du något över om föräldraledigheten kunde innebära någon påverkan på din 

relation till eventuella kunder eller övrigt nätverk? 
 Upplevde du att föräldraledighet kunde riskera utvecklingsmöjligheter?  
 
FÖLJDFRÅGOR till funderingar över kompetens, kunder, nätverk, utveckling: 

• Hur kändes det att tänka på dessa aspekter när du funderade över din föräldraledighet?  
• Hur viktiga tror du aspekter som kompetensförlust, arbetsrelationer och minskade 

utvecklingsmöjligheter var i ditt uttag av föräldraledighet? 
• Vad förmedlade mamman – funderade hon över dessa aspekter? 
• Vad förmedlade mamman generellt om sin arbetsplats – hade den någon påverkan på er 

fördelning?  
• Tror du att mamman hade liknande risk för negativa konsekvenser pga. av sin 

föräldraledighet som du hade? 
• Om du hade tagit ut mer föräldraledighet (t.ex. ett år), tror du att det hade fått några 

konsekvenser för ditt arbete? 
 
Om intervjupersonen tror att föräldraledighet skulle få negativa konsekvenser, är det 
möjligt att det till viss del handlar om en föreställning hos intervjupersonen?  

• Har chefer, andra anställda uttryckt negativa åsikter klart och tydligt eller är det något 
du tror? Om intervjupersonen tror det: Vad är det som får dig att tro det? 

 
UPPVÄXT 
• Tror du att din egen uppväxt kan ha påverkat din inställning till ditt föräldraskap och 

föräldraledighet? På vilket sätt? 
 
POLITISKA ÅTGÄRDER 
• Har de s.k. pappamånaderna haft någon påverkan på hur mycket föräldraledighet du 

valt att ta ut? 
• Vad har du för inställning till den öronmärkta föräldraledigheten? 
• Hur ställer du dig till att öka den öronmärkta delen? 
• Fr.o.m. 1 juli 2008 finns det en bonus som kan erhållas ju mer jämlik fördelningen av 

föräldradagar är (maximal bonus är 13500 om ledigheten delas helt lika). Är det något 
som skulle ha kunnat påverka hur ni fördelade er ledighet? 

 
MAMMAN* 
• Vad har mamman haft för inställning till fördelningen av föräldraledigheten?  
• Hade hon några bestämda önskemål? 
• Upplever du att ni har haft lika mycket att säga till om vad gäller upplägget av 

ledigheten? 
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Om pappan upplever att mamman ”hållit” på föräldraledigheten 
 
• Uttryckte mamman klart och tydligt att hon ville ha en stor del av ledigheten eller är det 

något du tror att hon ville? 
• Hade du kunnat agera annorlunda och stå på dig (pappan har trots allt rätten på sin 

sida)?  
• Tror du att mammans yrke påverkat fördelningen?  
• Hennes inställning till arbetslivet? 

 
MODERSKAP, FADERSKAP, AMNING 
• Påverkade amningen er i fördelningen av föräldraledighet? 
• Hur resonerade ni?   
• Var det någon skillnad mellan hur länge ni trodde att mamman skulle amma och hur 

länge hon faktiskt ammade? Utveckla.  
• Hade det varit möjligt för mamman att börja om att jobba tidigare än vad hon gjorde om 

du bara tar hänsyn till amningen? 
• Anser du att det är någon skillnad i hur viktigt det är för mamman respektive pappan att 

få en nära anknytning till barnet när det är litet? 
• Vad innebär det att vara pappa för dig? 
• Vad innebär det att vara mamma? 
• Är det någon skillnad?  
• Är det någon praktisk skillnad i er relation till ert/era barn? 
• Tror du att andra har ungefär samma uppfattning som du själv har om 

faderskap/moderskap och föräldraledighet? 
 
VAD MAN SJÄLV VILL* 
• Känner du att du kunde vara föräldraledig så länge som du ville? 
• På vilket sätt var det en ”lagom” lång tid att vara föräldraledig alternativt en för 

kort/lång tid att vara föräldraledig? 
• I hur stor utsträckning tycker du att ditt uttag av föräldraledighet hade att göra med vad 

du faktiskt själv ville? Ev. förtydligande: dvs. om du verkligen hade velat ta ut t.ex. 
halva ledigheten, eller mer, hade du haft möjlighet att göra det då? Även om det hade 
inneburit att göra avkall på andra saker eller kanske argumentera för din sak med 
mamman eller arbetsgivaren. 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 

• Om du skulle kunna välja om, eller får ett till barn, skulle du då välja på samma sätt 
eller skulle du ta ut mer eller mindre föräldraledighet?* Varför?* 

• Är det något ytterligare som du kommer att tänka på? Någon viktig aspekt av 
föräldraledigheten som jag har missat? 

 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  


