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HUR VÄRDERAS 
  FÖRÄLDRALEDIGA OCH HUSHÅLLSARBETANDE MAMMOR OCH PAPPOR? 

 
Esma Khadraoui 

 
Könsfördelningen i hushållssysslor har samband med den generella 
genusideologin i det aktuella landet. Syftet med studien är att undersöka om 
män och kvinnor som tar ut större delen av föräldraledigheten baserat på 
familjens ekonomiska situation, samt utför samma hushållssysslor bedöms 
olika. Hypotesen är att män i högre grad tillskrivs egenskapen duktighet än 
kvinnor när de utför samma hushållssysslor. En enkätundersökning med 
identiskt innehåll kring beskrivningen av en moders respektive en faders 
vardagssysslor presenterades och skattningar kring olika påståenden kring 
personens situation utfördes av deltagarna. Hypotesen bekräftades inte utan 
motsatt resultat har bekräftats, nämligen att mannen bl.a. i högre grad än 
kvinnan skattades som en bra förebild, samt att det i högre grad ansågs vara 
viktigt för barnen att fadern tar ut föräldraledigheten. Möjliga förklaringar 
till detta är att papparollen befinner sig i ett förändringsskede, där män som 
tar sitt föräldraansvar uppmuntras och anses vara bättre föredömen än 
bakåtsträvande kvinnor som sköter hushåll och barn istället för att slita sig 
loss från hemmets sfär. 
                                                               

 
Det råder ingen brist på studier som visar på att fler förvärvsarbetande kvinnor i ett land är 
associerat med en högre grad av mäns engagemang inom obetalt hushållsarbete (Hook, 2006). 
Detta har ofta bland annat förklarats höra ihop med genusideologin i det aktuella landet 
(Coltrane, 2000; Hook, 2006; Nordenmark, 2003). Coltrane, (2000) beskriver hur mäns och 
kvinnors värdering och erfarenheter av hushållsarbete skiljer sig åt, där kvinnor generellt sett 
känt sig skyldiga att utföra hushållssysslorna och män utgått ifrån att samma uppgifter var 
kvinnans lott och ansvar. Typiskt för dessa tankemönster är att mäns arbete inom de områdena 
benämns ”hjälpa till” (Coltrane, 1996). Forskning visar vidare att det reproduktiva arbetet 
inom familjen är skarpt uppdelat efter kön, där kvinnor spenderar mer tid på, och tar på sig 
större ansvar över hushållsarbetet, särskilt inom äktenskapet och då de blivit mödrar 
(Coltrane, 2000). Den i litteraturen alltmer förekommande definitionen av hushållsarbete och 
som föreliggande studie utgår från är att definitionen inkluderar ”obetalt arbete utfört för att 
upprätthålla familjemedlemmar och/ eller ett hem” (Shelton & John 1996, i Coltrane 2000) 
Därmed inkluderas alltså skötsel av barnen i hushållssysslorna, vilket inte alltid varit en 
självklarhet i tidigare studier (Coltrane, 2000). Vid definitionen av olika hushållssysslor har 
forskare genomgående, men med olika ord betecknat sysslor som städning, matlagning och 
shopping som traditionellt kvinnliga, medan mindre förekommande uppgifter såsom biltvätt 
och husreparationer betecknas som manliga. Betalning av räkningar hör dock till sysslor som 
av forskarna betecknas som könsneutrala (Presser, 1994; Blair & lichter, 1991; Sanchez & 
Kane, 1996; Starrels, 1994; Orbuch & Eyster, 1997; Antill, Goodnow, Russel, & Cotton, 
1996; Blair & Lichter; Shelton, 1992; i Coltrane 2000). Vidare presenteras fyra dimensioner 
av familjeliv och föräldraroller (Sandqvist, 1993). Lek och utflykter heter den första 
dimensionen, som tolkas höra ihop med en traditionellt manlig roll då det har starka drag av 
fritid och nöjen, samtidigt som det rör sig om att visa barnen världen utanför hemmet. Den 
andra dimensionen kallas för mathållning och inbegriper sysslorna laga mat, diska och handla, 
vilka kännetecknas av att inte kunna skjutas upp länge då behovet av mat i en barnfamilj 
uppstår vid flera tillfällen under en dag. Vård och nattning kallas nästa dimension för, vilket 
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tillskrivs den traditionella kvinnorollen då det räknas till nödvändig och rutinmässig 
barnavård eftersom det bl.a. består av sysslorna klä av och på, tvätta och bada, samt lägga 
barnen. Den fjärde och sista dimensionen, allmänt ansvar för barnet, har att göra med att hålla 
ett öga på barnen och lära dem nya saker, samt sköta sjuka barn, vilket kan leda till konflikt 
med föräldrarnas förvärvsarbete.  
            
Inom aktuell psykologisk forskning skiljs det mellan begreppet genus, som beskriver det 
sociala/psykologiska könet och anses vara konstruerat, och begreppet kön, som beskriver de 
biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män (Brannon, 2008). Stereotyperna kring mäns 
och kvinnors könsroller bygger på att dessa båda har skilda sfärer, med respektive 
ansvarsområden. Kvinnan ansvarar enligt dessa för hem och barn, medan mannen arbetar 
utanför hemmet. Dessa stereotyper skapar allmänna åsikter om könsarbetsdelningen, som 
ibland är svåra att bryta. Brannon beskriver olika karakteristik som genom historien tillskrivits 
manlighet respektive kvinnlighet, och som i sin tur har påverkat utvecklingen av 
könsrollsuppdelningen som varit normen i många samhällen. Av relevans för denna studie är 
att kvinnans identitet i första hand bygger på hennes egenskap som mor, samt på hennes svaga 
och beroende ställning till mannen. Vidare kopplas hennes könsidentitet till egenskaper som 
känslosam, omhändertagande och osjälvisk. En riktig man förväntas ha motsatta egenskaper 
än kvinnan och han anses dessutom ha behov av självständighet, framgång och status 
(Connell, 1995, refererat i Brannon, 2008). Problemet med könsrollsstereotyperna är att de 
inte bara beskriver hur människor tänker om kvinnor och män, (s.k. deskriptiva stereotyper) 
utan snarare vad de förväntar av dessa (s.k. preskriptiva stereotyper). Detta ställer i sin tur 
vissa krav på och även hinder för individen. En individ som exempelvis bryter mot de 
deskriptiva stereotyperna, kan mötas av förvåning av sin omgivning, medan en som bryter 
mot de preskriptiva normerna möts av avståndstagande, vilket är en betydligt hårdare 
konsekvens. För att undvika denna, samtidigt som personen kan uppnå belöningsformer som 
social acceptans och gemenskap med sin sociala omgivning, anpassar sig individen till de 
föreskrivna normerna (Eagly, 2000). Brannon (2008) beskriver hur könsrollsstereotyperna blir 
en naturlig del i generaliseringarna som barn gör för att förstå sig på världen. På så vis kan 
dessa ha vissa fördelar för deras kognitiva utveckling. När de däremot fortsätter finnas i vuxen 
ålder, leder de ofta till felaktiga generaliseringar vars nackdelar är kolossala.  Det 
problematiska med könsroller är enligt Eagly avsaknaden av möjligheter att påverka dem då 
vi föds in i rollerna. Vidare pekar han på förekomsten av fler sociala roller som vi vid sidan av 
anammar, exempelvis yrkesroller. Kombinationen av dessa leder till att kvinnor och män som 
utför samma arbete inte uppfattas utföra det likadant då könsrollerna anses ha en påverkan på 
personens egenskaper och handlande, samt på andras uppfattningar om en. 
 
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att "kvinnor och män skall ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv" (SCB, 2006). Vidare anges målet mot en 
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: "Kvinnor och män skall ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Målet omfattar 
obetalt hemarbete, omsorgen om de äldre samt omsorgen om barnen. Målet inbegriper både 
den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och 
underhållsarbete vi utför i våra hem". Kanske i linje med detta har statistiken gällande ersatta 
dagar med föräldrapenning förändrats från att kvinnor tagit ut 100 % 1979 och senare, år 2005 
80%, medan resterande andel togs ut av männen (SCB, 2006). Sedan 2008 har s.k. 
jämställdhetsbonus införts för att uppmuntra föräldrar att dela föräldraledigheten så jämnt som 
möjligt mellan sig. På så vis vill regeringen uppnå förbättrade förutsättningar för jämställdhet 
både för föräldraledighet och för deltagandet i arbetslivet. De föräldrar som delar helt lika på 
föräldraledigheten genom att ta ut lika många dagar med föräldrapenning erhåller maximal 
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bonus (http://www.regeringen.se/sb/d/10304) Samtidigt tyder siffran 20 % föräldralediga 
pappor på att förändringen är måttlig, och att situationen snarare fortfarande ligger i linje med 
Klinths (2002) påpekande att attityder till och förväntningar på mammor och pappor skiftar. 
Enligt Klinth anses en föräldraledig pappa i en månads tid vara duktig medan en föräldraledig 
mamma i motsvarande period uppfattas som oansvarig.  
 
Vidare kan även arbetsgivare och dess förväntningar tänkas påverka hur mycket en förälder 
tar ut av föräldraledigheten. En studie visar att en tredjedel av arbetsgivarna har ett passivt 
motstånd till att fäder tar ut föräldraledighet. Enligt dessa förväntas papporna vara lojala mot 
företaget och begränsa sitt familjeansvar till helgerna, annars kan de räkna med negativa 
konsekvenser för karriären. Endast 3 % av arbetsgivarna var uppmuntrande och gav sitt fulla 
stöd till pappor som ville ta ut föräldraledighet. Studien undersökte dessa attityder i 200 
svenska företag år 2000, där den större andelen, två tredjedelar av företagen, visat s.k. 
betingat stöd till pappor, vilket innebär att de kunde ta ut föräldraledighet om inte det gick att 
ordna på annat sätt. (Haas och Hwang 2000, refererad i Järf, 2006)  
  
Frågeställning och syfte 
Män och kvinnor har genom historien tilldelats olika arbetsuppgifter och olika roller i livet, 
inte minst inom familjelivet. Idag är vi i vårt moderna samhälle medvetna om 
genusskillnaderna och många försöker motarbeta obalansen för att uppnå ett mer rättvist 
samhälle med mer neutral behandling och neutrala attityder gentemot människor oavsett kön. 
Denna studie syftar till att undersöka attityden gentemot kvinnors och mäns delaktighet i 
obetalt arbete. Vi vet att kvinnors arbete utanför hemmet numera ses som en naturlig del av 
det svenska samhället, men hur är det med mannens inträde i hemmets sfär? Betraktas det 
obetalda hemarbetet med barnskötsel fortfarande tillhörande kvinnans lott? Eller betraktas 
männen som tar sin del av hushålls- och barnskötsel som heroiska/uppoffrande? Kan det vara 
så att samma utförda arbete i hemmet värderas lika oavsett könstillhörigheten på den som 
utför det? 
Min hypotes är att män som utför hushållssysslor och sköter sina barn värderas annorlunda än 
kvinnor som gör detsamma. Närmare bestämt att män i de situationerna betraktas i högre grad 
som uppoffrande än kvinnor som utför samma sysslor. 
Med hjälp av Sandqvists (1993) uppdelning av hushållsarbetet efter könsroller syftar 
förevarande undersökning att ta reda på om unga vuxna accepterar att en man utför 
traditionellt kvinnliga sysslor, samt hur de bedömer honom som far, jämfört med hur de 
bedömer modern i samma situation, utförandes samma uppgifter. Vidare syftar studien att 
undersöka attityderna till fäders föräldraledighet, samt om längre uttag av denna baserat på 
ekonomiska orsaker, dvs. att det skulle gynna familjens gemensamma ekonomi, accepteras på 
samma sätt som det tidigare, traditionellt sett, har gjort för kvinnor. 
                                                                   

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare  
Urvalet bestod av 80 deltagare varav 40 var kvinnor och 40 män. Dessa valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval baserat på studenter vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. 
Urvalet var stratifierat, där 40 studenter, varav 20 kvinnor och 20 män, läste och skattade 
texten om Peter och resterande 40 gjorde detsamma med texten om Petra. Deltagarnas 
medelålder var 25,5 år, (SD=5,2).  
 
Material 
En specialkonstruerad enkätundersökning användes, där deltagarna efter läsningen av en 
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vignett ombads skatta hur de ställde sig till fjorton påståenden. Skattningsskalan, en 
Likertskala, rörde sig mellan 1-5, (1= instämmer inte alls, 5= instämmer helt). Även 
bakgrundsinformationen ålder, kön, utbildningsnivå, antal barn och civilstånd fanns med för 
deltagarna att fylla i innan de började skattningen.  
Samtliga deltagare tillfrågades om de ville delta i studien och de informerades muntligt om att 
undersökningen rörde sig kring könsroller och föräldraledighet, samt att de skulle ange sina 
åsikter om en del påståenden efter att ha läst den presenterade texten. Även information om 
anonymiteten gavs muntligt. Under tiden deltagarna fyllde i enkäterna höll sig 
undersökningsledaren på avstånd för att inte påverka deras svar. När enkäterna ifylldes 
tillfrågades deltagarna efter möjliga svårigheter eller allmänna kommentarer gällande 
enkätens upplägg och innehåll. De som var intresserade fick veta mer om studiens syfte och 
tillfrågades även kring om de ville ta del av de slutgiltiga resultaten. 
 
 
Vignetten beskrev i hälften av enkäterna (40 stycken) Peters vardag som pappa till tre barn 
och föräldraledig i ett år (Appendix A). Den beskrev i huvudsak Peters vardagssysslor 
bestående av hushållssysslor och barnskötsel. Det informerades även om att Peters fru fanns 
med i bilden, och att deras beslut om att pappan tar ut majoriteten av föräldraledigheten var 
baserat på att hustruns karriär var känslig för avbrott och hennes inkomst betydligt högre än 
Peters. På så vis förklarades deras beslut gynna familjens gemensamma ekonomi. I resterande 
40 enkäter beskrevs med samma ord Petras vardag med samma sysslor och rollerna byttes ut 
så att pappan förvärvsarbetade medan mamman var föräldraledig och tog huvudansvaret i 
hemmet och med barnen (Appendix B). Med andra ord byttes rollerna totalt, där namnet Peter 
byttes ut mot Petra och pappa byttes ut mot mamma. Även andra små ändringar av 
exempelvis pronomen gjordes.  
 
Därefter följde påståendena (n= 14) som skulle skattas och som rörde sig kring hur deltagarna 
uppfattade Peter/Petra. Påståendena syftade till att ge en vidare beskrivning kring hur 
deltagarna uppfattar den aktuella förälderns sysslor samt om denna förälder uppfattas vara 
orättvist behandlad. De löd som följande: 1. Jag blir fascinerad av Peters/Petras insats. 2. Jag 
kan tänka mig att vara i Peters/Petras plats om jag hade barn. 3. Eftersom faderns/moderns 
roll med barnen är oersättlig är det naturligt/logiskt att han/hon stannar hemma med dem. 4. 
Det är duktigt av Peter/Petra att han/hon tar sitt fulla ansvar som pappa/mamma. 5. Peter/Petra 
får stå ut med att ta huvudansvaret hemma eftersom hans fru/hennes man bidrar med den 
största ekonomiska bördan. 6. Peters fru/Petras man borde offra mer av sin karriär och ta ut 
längre föräldraledighet. 7. Peter/Petra blir utnyttjad. 8. Peter/Petra borde lägga mindre tid på 
familjen och mer på sin karriär då hans/hennes framtida ekonomiska säkerhet drabbas i 
längden. 9. Att Peters fru/Petras man leker med barnen och läser läxorna med dem räcker som 
hjälp eftersom hon/han arbetar hårt utanför hemmet. 10. Peter/Petra gör vad jag förväntar mig 
av en pappa/mamma.11. Jag känner sympatier för Peter/Petra.12. Peter/Petra är en bra 
förebild för blivande pappor/mammor. 13. Peter/Petra förtjänar beröm för sina insatser för 
familjen. 14. Även om ekonomin inte tillåter det borde inte Peter/Petra stanna hemma och 
sköta barn och hushåll. Enkäterna bifogas i sin helhet s som Appendix i slutet av denna 
studierapport.  
 
Det första påståendet syftade till att fånga den spontana upplevelsen av fascination när 
personer, efter studiens hypotes, betraktar fäder som utför hushållssysslor och är 
föräldralediga i längre perioder. Det andra påståendet fanns med för att mäta i vilken grad 
deltagarna identifierar sig med Peter/Petra i sysslorna. Främst skulle det påståendet mäta om 
kvinnor i större utsträckning än män kunde tänka sig anamma den beskrivna föräldrarollen, 
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vilket i så fall skulle tyda på en traditionell könsrollsuppdelning bland deltagarna. Skulle 
motsatsen visa sig, tyder det i sin tur på motsatta tendenser och därmed liberala attityder till 
könsroller bland studiens deltagare. Med det tredje påståendet angående faderns/moderns 
oersättliga roll, som ska förklara varför den aktuella föräldern valt att vara föräldraledig, 
syftades att ta reda på om deltagarna innehade ännu en traditionell könsrollsattityd där 
moderns plats och roll anses vara en naturlig ingrediens av större vikt för de små barnen än 
faderns. Med det fjärde påståendet syftades att fånga upp ännu en spontan attityd där det 
enligt studiens hypotes skulle vara så att pappor som utför traditionellt kvinnliga uppgifter i 
hushållet och med sina barn tillskrivs en högre grad av duktighet.  
Det femte påståendet skulle mäta om den traditionella synen på att mödrar får ta sitt ansvar 
hemma baserat på att mannen bidrar med försörjningen, av deltagarna kan tänkas fungera som 
giltigt argument då situationen vänds och pappan stannar hemma. Det sjätte påståendet skulle 
mäta huruvida mammor som väljer karriären framför barnavård tenderar att ha åsikterna emot 
sig och anses ha prioriterat fel. Samtidigt skulle det mäta attityderna till att pappor med högre 
löner än mammorna väljer arbetet, samt om dessas beslut i så fall accepteras i större 
utsträckning. Det sjunde påståendet skulle mäta huruvida deltagarna anser den ena föräldern 
bli mer utnyttjad än den andra vid utförandet av identiska uppgifter. Påstående nummer åtta 
har att göra med framtida risker den förälder som tar längre föräldraledighet tar, och som 
påverkar karriärutveckling och pension negativt. Här skulle mätas om mäns karriärutveckling 
anses vara av större vikt än kvinnors, samt om den nuvarande ekonomiska situationen 
prioriteras på bekostnad av den framtida, och fortsätter vara avgörande för vem som ska 
förutsättas ta ut föräldraledigheten.  
Det nionde påståendet påminner om det fjärde, där fäder som jobbar hårt utanför hemmet, 
traditionellt anses ha rätt att vila då de kommer hem (medan förvärvsarbetande kvinnor i 
högre utsträckning fortsätter med det obetalda arbetet då de kommit hem). Samtidigt skulle 
samma påstående mäta huruvida det av deltagarna anses vara acceptabelt för en far att endast 
ägna tid åt sina barn via lek och läxläsning, och om detsamma kan accepteras av en mor. 
Påstående nummer tio mäter vilka förväntningar deltagarna har på en mor respektive en far, 
samt om dessa återspeglas av den beskrivna situationen och personen, vilket i sin tur talar om 
vad de har för attityder till könsrollsuppdelningen. Det elfte påståendet tänktes mäta huruvida 
det fanns tendenser att känna mer sympatier för män som utför hushållsarbete, då det 
traditionellt sett inte hör till deras uppgifter. Påstående nummer tolv mäter hur väl deltagarna 
ser den beskrivna personen som en förebild för andra föräldrar. Med den informationen 
syftades att ta reda på hur pass utbrett deltagarna skulle vilja att den sortens beteende vore 
bland föräldrar av samma kön som den beskrivna personens. På samma gång talar deras 
skattningar indirekt om vad de förväntar sig av en god förälder. Med det fjortonde och sista 
påståendet syftades att ta reda på om familjens ekonomi som avgörande faktor för uttaget av 
större delen av föräldraledigheten, anses lika övertygande och av lika stor vikt då det gäller 
båda föräldrarna, eller om det, i linje med studiens hypotes, främst skulle accepteras som 
orsak för mödrarna att stanna hemma med barnen. Samtidigt tycks det påståendet tala om 
deltagarnas uppfattning kring grad av uppoffrande hos föräldern i fråga. 
 
                                                              R e s u l t a t 
 
Beräkningar med envägs variansanalys gav vissa signifikanta resultat på de mätta 
påståendena. Massignifikansproblemet har däremot tagits i beaktande och en 
Bonferronikorrigering utfördes med anledning därav. Signifikansnivån beräknades till 
p<.0036. För påståendet om det är logiskt/naturligt för den aktuella föräldern att stanna 
hemma, baserat på den föräldrarollens oersättliga karaktär, erhölls ett signifikant resultat där 
faderns roll i högre grad än moderns ansågs vara oersättlig. Därmed gavs högre medhåll om 
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att fadern skulle stanna hemma med barnen F17 = 227, p<.000. Vidare visades ett signifikant 
resultat gällande påståendet om föräldern ifråga gör som deltagarna förväntar sig av en 
mor/far. Även där fick fadern högre skattningar av deltagarna, vilka ansåg hans beteende i 
högre grad än moderns, överensstämma med deras förväntningar på vad en far bör göra F18 
=252, p<.000. Gällande påståendet kring huruvida föräldern i fråga anses vara en bra förebild 
för blivande föräldrar tillhörande samma kön, erhölls ett signifikant resultat F8 =959, p<.004, 
där den beskrivna fadern erhöll högre skattningar än modern i samma situation. Ännu ett 
signifikant resultat erhölls gällande påståendet att föräldern, trots ekonomin, inte borde stanna 
hemma F13=303, p<.000. Här fick mamman högre poäng än pappan, där skattningarna 
innebar att deltagarna ansåg mamman, i större utsträckning än pappan, borde gå till sitt arbete 
istället för att, baserat på ekonomin, ta ut största delen av föräldraledigheten.   
 
 

 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, p-värde och power för attityder gentemot Peter 
(n=40) respektive Petra (n=40). 
 
Påstående  M (SD) 

(Peter) 
M (SD) 
(Petra) 

p-värde    Power    

Logiskt/ 
naturligt att 
föräldern 
stannar 
hemma 

 
 

3,20 
(1,26) 

 
 

2.00 
(1,32) 

 
 

.001 

 
 

.984 

 
 
 

 
 
 

 

 
Gör som 
jag 
förväntar 
av en 
förälder 

 
 

3,82 
(1,15) 

 
 

2,70 
(1,20) 

 
 

.001 

 
 

    .988 

  
 
 

 

 
Bra 
förebild 

 
3,77 

(1,02) 

 
3,02 

(1,20) 

 
.004 

 
.840 

  
 

 

 
Borde inte 
stanna 
hemma, 
trots 
ekonomin. 

 
 
 

2,27 
(1,19) 

 
 
 

3,25 
(1,19) 

 
 
 

.000 

 
 
 

.950 

 
 
 
 

 
 
 

 

        
 
                                                         
                                                               
 

 
D i s k u s s i o n 

Syftet med studien var att undersöka attityden gentemot kvinnors och mäns delaktighet i 
obetalt arbete. Min hypotes är att män som utför hushållssysslor och sköter sina barn värderas 
annorlunda än kvinnor som gör detsamma. Närmare bestämt att män i de situationerna 
betraktas i högre grad som uppoffrande än kvinnor som utför samma sysslor. Vidare syftade 
studien att undersöka attityderna till fäders föräldraledighet. 
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Studien har inte kunnat visa på någon signifikant skillnad varken i enlighet med den ställda 
hypotesen, eller med de nämnda teorierna, mellan bedömandet av en person baserat på samma 
utförda hushålls- och barnskötselsysslor då en mamma respektive en pappa utför det.  
Tvärtemot hypotesen visades flera signifikanta resultat gällande högre skattat medhåll med 
pappan som tar ut mesta delen av föräldraledigheten baserat på att hans roll som far är 
oersättlig för barnen. Det andra erhållna signifikanta resultatet är inte det heller i linje med 
den ställda hypotesen. Här anser merparten i stickprovet att Peter i högre utsträckning än 
Petra, genom sitt beteende uppfyller kraven eller förväntningarna deltagarna ställer på en 
förälder. Med andra ord menar dessa att de beskrivna uppgifterna i högre grad 
överensstämmer med vad som förväntas av en far än av en mor, vilket med tanke på tidigare 
presenterade teorier är ovanligt. Vid påståendet angående huruvida föräldern ifråga anses vara 
en god förebild för blivande föräldrar av samma kön, erhölls ytterligare ett 
uppseendeväckande resultat, där fadern anses vara ett gott föredöme för blivande pappor i 
högre utsträckning än modern betraktas vara för blivande mammor.  
En eventuell orsak till detta är att män fortfarande inte förväntas/ krävs på att sköta sina barn 
då det traditionellt sett varit moderns roll. Numera, när medvetenheten om genusobalansen är 
växande, kan en begynnande norm bli att papparollen uppmuntras vidgas till att vid sidan av 
försörjningsansvaret inkludera närmare kontakt med barnen via vardagssysslorna. Det skulle 
dock även kunna tyda på att deltagarna uppfattar en manlig förälder som större föredöme för 
andra män, då bristen på sådana är stor; alternativt som större föredöme än en mamma i 
samma situation, då de beskrivna rollerna kan anses vara självklara för henne och inget att 
berömmas för. Samtidigt kan det tänkas vara tillbakasträvande att se en kvinna som tar 
huvudansvaret i hemmet och med barnen, som en förebild. Det är mer relevant i tiden att 
uppmuntra kvinnor till att slita sig loss ifrån hemarbete för att ägna mer tid åt sig själva och 
karriären. Även det sista signifikanta resultatet erhölls tvärtemot förväntade resultat. Här 
ansågs mammans beslut att ta ut föräldraledigheten baserat på familjens ekonomiska situation 
och dess gynnande, felkatigt i högre utsträckning än pappans. Även detta resultat tyder på att 
det ligger i linje med tidens förändrade normer att uppmuntra kvinnan ut ur hemmet och mot 
att satsa på sin karriär. Här verkar finnas en tendens till viljan att bortse från de tankemönster 
och argument som tidigare fungerat som legitimerande skäl till den skarpa arbetsdelningen 
mellan könen, och som lett till att uttaget av föräldraledigheten sett ut som det gjort, med 
bristande bidrag från pappornas sida (SCB, 2006).  
 
Orsaken till den i övrigt bristande signifikansen i resultaten kan naturligtvis peka på nya 
tankemönster och trender i synen på könsuppdelningen i sysslorna. Medelåldern bland  
deltagarna i studien var 25,5 år, vilken är en åldersgrupp som, särskilt i kombination med 
högre utbildning, lättare förmodas anpassa sig till förändringar i samhällets normsystem. 
Medvetenheten kring genusfrågor och viljan att vara politiskt korrekt, särskilt bland studenter 
inom högre utbildningar, kan vara en bidragande förklaring till den balans i bedömningar som 
erhållits. Dessa visste visserligen inte om upplägget, att det fanns en Peter/ Petra i samma 
situation, men det utesluter inte att de tar hänsyn till den i samhället växande synen på att 
papparollen bör vidgas och närma sig mammarollen. Studier visar på att 
universitetsstuderande som grupp har relativt icke-traditionella attityder gentemot genus och 
genusroller, och kvinnor uttrycker mindre traditionella attityder jämfört med män (Shearer, 
Hostermann, Gillen, & Lefkowitz, 2005). I alla fall det förstnämnda bekräftas av denna 
studiens kanske något förvånande resultat. Samtidigt kan det tänkas vara den sociala 
önskvärdheten som lurar i bakgrunden, och som lett till att deltagarna försökt svara på det sätt 
de trott vara önskvärt. Även om siffrorna för jämställdhetsutvecklingen inte nått sin topp idag, 
är nog medvetenheten om genusfrågorna väldigt stor bland befolkningen i stort, och inte 
minst bland unga, studerande. Den största nackdelen med enkätundersökningar är nog det att 
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personer tenderar att göra skattningar i linje med vad de tror och önskar att de skulle tycka i 
en given situation, därmed inte sagt att de verkligen skulle agera linje med dessa önskemål när 
det väl gäller (Cohen & Swerdlik, 2005). Ytterligare en förklaring till avsaknaden av 
signifikanta resultat i linje med de ställda hypoteserna kan vara att beskrivningen av sysslorna 
skildras som en extremt jobbig dag som möjligen borde neutraliseras något för att fånga upp 
det subtila i att vi kan tänkas tillskriva pappor mer ”duktighet” när de sköter sina barn. En 
övervägande majoritet av de svarande angav att de inte var föräldrar, vilket tyder på att dessa 
förmodligen inte är insatta i att den beskrivna situationen faktiskt är ofta förekommande i 
föräldrars vardag. Dessutom var deltagarnas medelålder ganska låg i sammanhanget, då vi i 
dagens Sverige blir föräldrar i allt högre åldrar, vilket understryker att föräldralivet är en 
främmande värld för dem och leder till att de upplever den beskrivna situationen som 
överdriven eller orättvis oberoende av vilken förälder som utför sysslorna. 
 
Tänkbara brister hos den använda enkätundersökningen är exempelvis formuleringen faders- 
respektive modersroll som användes för det tredje påståendet. Själva uttrycket är väldigt stort 
med en bred innebörd, och kan tänkas försvåra bedömningen deltagarna gör i sina skattningar, 
då de kan komma att tänka på flertalet olika roller och delar i dessa roller. Det borde snarare 
istället mer konkret ha efterfrågats kring vikten av kontakten mellan mor/far och barn. Ännu 
ett förtydligande kunde ha gjorts gällande om den förälder som stannar hemma bidrar med 
något av sin inkomst till familjens ekonomi. Det vanliga är förmodligen att åtminstone större 
delen av föräldrapenningen, precis som den arbetande makens/ hustruns lön, går till familjens 
gemensamma ekonomi, men eftersom detta inte poängterats, har dörrar lämnats öppna för 
missförstånd och felbedömningar att ske. Av särskild relevans är den punkten då 
rättviseperspektivet och beslutet att just den aktuella föräldern stannar hemma, i grunden 
baseras på familjens ekonomi och att den arbetande föräldern är den som försörjer och bidrar 
med mer pengar. Ytterligare ett förtydligande gällande föräldraledighetens längd hade kunnat 
presenteras, då det för större delen av deltagarna inte nödvändigtvis varit känt att det för varje 
barn ges möjlighet för föräldrarna att ta ledigt i 16 månader, varav två inte kan överlåtas till 
andra föräldern. Med andra ord kan den ena föräldern maximalt ta ut 14 månaders ledighet, 
medan den andra minimalt tar ut 2 månader för varje barn (SCB, 2006). Ett sådant 
förtydligande skulle kunna hjälpa deltagarna fatta beslut för sina bedömningar baserade på 
fakta, snarare än på spekulationer.  
Ett annat tänkbart upplägg skulle kunna vara presentation av bilder på föräldrar med sina 
barn. En mamma respektive en pappa med barnvagn, på en lekplats, kramandes sitt/ sina barn, 
eller matandes kladdiga barn både i hemmet som ute på exempelvis kaféer och restauranger. 
Bilderna bör vara så lika som möjligt, med en mamma eller en pappa som enda variation. 
Detta framförallt för att undvika värdeladdade ords påverkan på resultaten, särskilt då det som 
eftersträvades, var att fånga det subtila i deltagarnas attityder och uppfattningar. Även 
påståendena bör vara mer konkreta i förhållande till frågeställningen. På så vis kan vi få reda 
på om attityderna ”vilken duktig pappa” finns och om deltagare tillskriver mödrar lika hög 
”duktighetsgrad”, utan att för den sakens skull behöva jämföra med den andra partnern och 
vad den bidrar med. Inte heller behöver deltagarna ta ställning till om det är synd om personen 
som utför sysslorna (känner sympatier för), då det påståendet endast kan bekräftas när det 
ställs mot den andra föräldern och vad den bidrar med. En sådan tankeverksamhet, där 
logiken aktivt blandas in i bedömningen, försvårar fångandet av det eftersträvade subtila i 
hela sammanhanget. 
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                                                                                                                              Appendix A      
Enkätundersökning 

 
 
Ålder:  …… 
 
Kön:             Kvinna                Man 
 
Utbildningsnivå:                      
                                          Grundskolenivå 
                                          Gymnasienivå 
                                          Högskole-/Universitetsnivå     
 
Civilstånd:                                                       Har barn:        
                                         Singel                                              Ja                     Antal____ 
                                         Gift 
                                         Sambo                                              Nej 
                                         Särbo 
                                   
 
 
 
 
Var vänlig läs följande text och skatta därefter påståendena som presenteras genom att 
ringa in siffran du anser överensstämmer bäst med din synpunkt. 1 innebär instämmer 
inte alls och 5 =instämmer helt. 
 
Peter har tre barn varav den yngsta bara är några månader gammal. Han är för nuvarande 
föräldraledig i ett år. Eftersom hans frus karriär är känslig för avbrott och hennes lön högre än 
Peters gynnar det familjens ekonomi bäst att hon arbetar och att Peter tar ut det mesta av 
föräldraledigheten. Särskilt då familjens ekonomiska situation är i behov av frugans lön väljer de 
det upplägget. 
Eftersom Peter är hemma, tar han huvudansvaret för hushållssysslorna och barnaskötande. En 
vanlig dag i hans föräldraledighet börjar med att han vaknar tidigt och förbereder frukost till 
barnen. Medan de äldre två äter sin frukost byter han om på den minsta, och sätter henne i 
vagnen. Tillsammans promenerar de alla fyra till dagis och skola, och efter lämningen tar 
Peter en promenad till affären och handlar lite inför lunchen. Han går sedan hem och städar, 
samtidigt som barnet leker runt. De tillbringar dagen tillsammans och strax innan barnens 
hämtning lagar han middagen. Återigen tar Peter en promenad till barnens dagis och skola för 
att hämta dem. De ger sig hem och äter middag tillsammans med mamman som just kommit 
hem. En stund senare badar Peter barnen som sedan spelar tv-spel med mamma medan han 
plockar undan i köket. Mamma läser sen lite läxor med de större barnen, medan Peter 
förbereder morgondagens matsäck och kläder inför en utflykt på skolan och viker lite kläder. 
När barnen till slut somnat passar han på och slänger i en maskin tvätt och har äntligen tid att 
titta på sitt favoritprogram på TV. Innan programmets slut somnar Peter utmattad på soffan. 
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         Instämmer                                                                       Instämmer 
           inte alls                                                                                    helt 
 

 Jag blir fascinerad av Peters insats 
 1  2  3  4  5 

 
 Jag kan tänka mig att vara i Peters plats om jag hade barn 

 1  2  3  4  5 
 

 Eftersom faderns roll med barnen är oersättlig är det naturligt/logiskt att han stannar 
hemma med dem. 
1  2  3  4  5 
 

 Det är duktigt av Peter att han tar sitt fulla ansvar som pappa. 
1  2  3  4  5 
 

 Peter får stå ut med att ta huvudansvaret hemma, eftersom hans fru bidrar med den 
största ekonomiska bördan. 
1  2  3  4  5 

 
 Peters fru borde offra mer av sin karriär och ta ut längre föräldraledighet. 

1  2  3  4  5 
 

 Peter blir utnyttjad. 
1  2  3  4  5 
 

 Peter borde lägga mindre tid på familjen och mer på sin karriär då hans framtida 
ekonomiska säkerhet drabbas i längden. 
1  2  3  4  5 

 
 Att Peters fru leker med barnen och läser läxorna med dem räcker som hjälp eftersom 

hon arbetar hårt utanför hemmet.  
1  2  3  4  5 
 

 Peter gör vad jag förväntar mig av en pappa. 
 1  2  3  4  5 
 

 Jag känner sympatier för Peter  
       1  2  3  4  5 

 
 Peter är en bra förebild för blivande pappor. 

1  2  3  4  5 
 

 Peter förtjänar beröm för sina insatser för familjen 
             1  2  3  4  5 
 

 Även om ekonomin inte tillåter det borde inte Peter stanna hemma och sköta barn och 
hushåll. 
1  2  3  4  5 



12 
 

                                                                                                                                   Appendix B  
Enkätundersökning 

  
 
Ålder:  …… 
 
Kön:             Kvinna                Man 
 
Utbildningsnivå:                      
                                          Grundskolenivå 
                                          Gymnasienivå 
                                          Högskole-/Universitetsnivå     
 
Civilstånd:                                                       Har barn:        
                                         Singel                                              Ja                     Antal____ 
                                         Gift 
                                         Sambo                                              Nej 
                                         Särbo 
                                   
 
 
 
 
Var vänlig läs följande text och skatta därefter påståendena som presenteras genom att 
ringa in siffran du anser överensstämmer bäst med din synpunkt. 1 innebär instämmer 
inte alls och 5 =instämmer helt. 
 
Petra har tre barn varav den yngsta bara är några månader gammal. Hon är för nuvarande 
föräldraledig i ett år. Eftersom hennes mans karriär är känslig för avbrott och hens lön högre 
än Petras gynnar det familjens ekonomi bäst att han arbetar och att Petra tar ut det mesta av 
föräldraledigheten. Särskilt då familjens ekonomiska situation är i behov av makens lön väljer de 
det upplägget. 
Eftersom Petra är hemma, tar hon huvudansvaret för hushållssysslorna och barnaskötande. En 
vanlig dag i hennes föräldraledighet börjar med att hon vaknar tidigt och förbereder frukost 
till barnen. Medan de äldre två äter sin frukost byter hon om på den minsta, och sätter henne i 
vagnen. Tillsammans promenerar de alla fyra till dagis och skola, och efter lämningen tar 
Petra en promenad till affären och handlar lite inför lunchen. Hon går sedan hem och städar, 
samtidigt som barnet leker runt. De tillbringar dagen tillsammans och strax innan barnens 
hämtning lagar hon middagen. Återigen tar Petra en promenad till barnens dagis och skola för 
att hämta dem. De ger sig hem och äter middag tillsammans med pappan som just kommit 
hem. En stund senare badar Petra barnen som sedan spelar tv-spel med pappa medan hon 
plockar undan i köket. Pappa läser sen lite läxor med de större barnen, medan Petra förbereder 
morgondagens matsäck och kläder inför en utflykt på skolan och viker lite kläder. När barnen 
till slut somnat passar hon på och slänger i en maskin tvätt och har äntligen tid att titta på sitt 
favoritprogram på TV. Innan programmets slut somnar Petra utmattad på soffan. 
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         Instämmer                                                                            Instämmer 
           inte alls                                                                                    helt 
 

 Jag blir fascinerad av Petras insats 
 1  2  3  4  5 
 

 Jag kan tänka mig att vara i Petras plats om jag hade barn 
 1  2  3  4  5 
 

 Eftersom moderns roll med barnen är oersättlig är det naturligt/logiskt att hon stannar 
hemma med dem. 
1  2  3  4  5 

 
 Det är duktigt av Petra att hon tar sitt fulla ansvar som mamma. 

1  2  3  4  5 
 

 Petra får stå ut med att ta huvudansvaret hemma, eftersom hennes man bidrar med den 
största ekonomiska bördan. 
1  2  3  4  5 
 

 Petras man borde offra mer av sin karriär och ta ut längre föräldraledighet. 
1  2  3  4  5 

 
 Petra blir utnyttjad. 

1  2  3  4  5 
 

 Petra borde lägga mindre tid på familjen och mer på sin karriär då hennes framtida 
ekonomiska säkerhet drabbas i längden. 

 1  2  3  4  5 
 
 Att Petras man leker med barnen och läser läxorna med dem räcker som hjälp 

eftersom han arbetar hårt utanför hemmet.  
1  2  3  4  5 

 
 Petra gör vad jag förväntar mig av en mamma. 

1  2  3  4  5 
 

 Jag känner sympatier för Petra  
1  2  3  4  5 

 
 Petra är en bra förebild för blivande mammor. 

1  2  3  4  5 
  

 Petra förtjänar beröm för sina insatser för familjen 
               
 1  2  3  4  5 

 Även om ekonomin inte tillåter det borde inte Petra stanna hemma och sköta barn och 
hushåll. 
1  2  3  4  5 


