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Sammanfattning  
Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer med sex kvinnor som har åtminstone ett 

gemensamt barn tillsammans med sin make/sambo. Syftet med studien är att öka förståelsen 

av om kvinnor uppfattar sig leva under jämställda villkor med sin man/sambo när det handlar 

om att ta hand om deras barn. Studien har utgått från tre frågeställningar som lyder; Upplever 

mammor att pappor tar lika mycket ansvar när det gäller rätt att ta hand om barn? Uppger 

kvinnor att de lever under jämställda villkor när det gäller att ta hand om barn?  Vem av 

föräldrarna har tagit föräldraledighet och vilka är i så fall orsakerna till det?  

 
Det empiriska materialet påvisar att kvinnor tar mest hand om sina barn oavsett om de 

yrkesarbetar eller är mammalediga. Utifrån kvinnornas resonemang framgår en tydlig bild av 

att papporna inte tar lika mycket ansvar när det gäller barnuppfostran och att ta hand om sina 

barn. Kvinnor är mer delaktiga i att till exempel lämna och hämta barn från dagis, köpa 

kläder åt barn eller följa med barnen till barnmottagningen när det är sjuka.   

 
Kvinnorna i det empiriska materialet definierar likartat begreppet jämställdhet mellan två 

föräldrar. Samtliga tycker att jämställdhet betyder att föräldrarna tar lika mycket ansvar för 

barnen utan att känna sig tvingad eller utnyttjad. Bredvid familjelivet kan därutöver var och 

en ägna tid åt sina intressen. Intervjupersonerna tycker att jämställdhet existerar när båda tar 

sitt ansvar för barnen och delar på de uppgifterna. Utifrån det som mina respondenter hävdar 

anser jag att de föräldrarna lever i jämställdhet eftersom de hjälps åt för att tillfredställa 

barnets behov. De flesta av kvinnorna tycker att deras make/sambo tar lika stort ansvar för att 

tillfredställa barnens behov. Det framgår att föräldrarna samarbetar i sådana sammanhang så 

att barnet ska ha det bra. 

 
Därutöver visar studien att merparten av mammorna tog föräldraledigt flera gånger och under 

längre tidsperiod än deras make/sambo. Orsakerna till det är bland annat att männen har fast 

arbete och att kvinnan tog paus från sina studier. Andra orsaker ligger i att kvinnan har lägre 

lön än hennes sambo och att kvinnan var arbetslös eller att mannens arbete inte tillät att ta 

mer föräldraledighet. 

 
Nyckelord 
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1. Inledning 
Ett av de stora debattämnena på 1960 och 70-talet var om familjen och organisationen av den 

samt pappans rätt till föräldraledighet. Det var mannen som försörjde familjen medan 

kvinnans uppgift var moderskapet. Begreppet jämställdhet i familjen stod i fokus mellan man 

och kvinna. Utgångspunkten till en så kallad dubbel emancipation var manligt föräldraskap 

och kvinnans rätt till yrke. Föräldraförsäkringen år 1974 gav möjlighet för mannen att få 

betalt för vård av barn i hemmet och därtill även möjligheten till föräldraledighet (Klinth, 

2002).   

 
På 70-talet började man i högre grad fokusera på den traditionella mansrollen när det 

handlade om faderskapet. En av aspekterna var att mannen visade en vilja och förmåga till att 

ägna sin tid åt barnen. Därutöver expanderade mansforskningen radikalt när det gällde 

fädernas relation till familjen. Forskning visar att mannen var lika bra förälder, emellertid var 

det fortfarande kvinnorna som tog mer hand om barnen (Johansson, 2000). Ur ett 

jämställdhetsperspektiv är föräldraledigheten mellan föräldrar i praktiken inte jämnt fördelad. 

Det är fortfarande kvinnorna som stannar hemma med barnen i större utsträckning än männen 

trots att båda har den möjligheten med hjälp av föräldrapenning (Riksförsäkringsverket, 

2000).  

Kvinnan kan idag ta ledigt från sitt arbete och erhålla föräldrapenning från och med sextionde 

dagen till och med den elfte dagen innan födelsen. I annat fall kan båda ta ut 60 dagar av 

föräldrapenning efter barnets födsel. Förutom detta har föräldrarna varje år rätt till tillfällig 

föräldrapenning under 120 dagar för vård av sjuka barn som är under tolv år, och därtill även 

480 dagar med föräldrapenning innan barnet fyller åtta år. Mannen har också rätt till 10 dagar 

av tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födsel ( www.unionen.se).    

 
Genom den här studien vill jag få en förståelse av om kvinnor uppfattar sig leva under 

jämställda villkor med sin man/sambo när det handlar om att ta hand om småbarn. Därför har 

jag gjort intervjuer med sex kvinnor som har åtminstone ett gemensamt barn med sin make 

eller sambo. Därutöver analyserade jag samtliga kvinnors resonemang och kom fram till 

slutsatser och diskussion. Inspirationen till att skriva denna uppsats har jag fått efter att ha 

läst en kurs som heter ”Makt och social skiktning” vid Stockholms universitet. Jag tycker att 

det är intressant att visa hur barnfamiljer lever och hur föräldrarna fördelar tillsynen av 

barnen mellan sig.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få förståelse av om kvinnor uppfattar sig leva under jämställda 

villkor med sin man/sambo när det handlar om att ta hand om småbarn.  Jag vill undersöka 

om det finns ett mönster och eller några skillnader i mitt empiriska material gällande om 

båda föräldrarna tar lika mycket ansvar för sina småbarn. Till denna studie har jag formulerat 

tre frågeställningar: 

– Upplever mammor att pappor tar lika mycket ansvar när det gäller rätt att ta hand om    

   barn?  

– Uppger kvinnor att de lever under jämställda villkor när det gäller att ta hand om barn?   

– Vem av föräldrarna har tagit föräldraledighet och vilka är i så fall orsakerna till det?    

 
1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen är begränsat till fördelningen av barntillsynen mellan mammor och pappor. För att 

hitta de kvinnor som frivilligt ville ställa upp på en intervju besökte jag en förskola vid några 

tillfällen och frågade om mammorna ville ställa upp. Det empiriska materialet är baserat på 

sex halvstrukturerade intervjuer med dessa kvinnor. Jag valde att jämföra deras resonemang 

kring mina frågeställningar i intervjuguiden för att sammanställa deras svar med varandra, 

eftersom jag förväntade mig att finna ett mönster och/eller skillnader utifrån deras svar under 

analysens gång.         
  
1.3 Disposition 
Studien består av följande fem delar: den första delen består av ”Tidigare forskning” om vem 

av föräldrarna som mest tar hand om barnen, jämställdhet mellan paren och om 

föräldraledighet. Den andra delen heter ”Metod och data” under vilken jag presenterar de 

metoder jag använder mig av i uppsatsen. Efter det kommer ”Resultat” baserat på empiriska 

material som består av sex intervjuer. I kapitlet ”Diskussion” sammanflätas ”Resultat” med 

”Tidigare forskning”.  

 
2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som ligger i linje med studiens syfte och 

därmed de tre frågeställningarna. En del tidigare forskning handlar om vem av föräldrarna 

som mest tar hand om barnen och vari orsaken till det ligger. Annan forskning handlar om 

jämställdhet mellan par som har barn, samt om fördelningen av föräldraledighet mellan 

föräldrarna.   
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2.1 Barntillsyn som en av föräldrarnas uppgift  
Jalmert (1984) undersöker i sin studie Den svenske mannen en grupp svenska män för att få 

en överblick över hur många män som anser att de ägnar sin tid åt sina småbarn. Cirka 20 

procent av männen i hans studie hävdar att det är de som lämnar och hämtar barnen från 

daghemmet. Mer än hälften av papporna hävdar att deras maka/sambo gör det. Enligt 60 

procent av männen leker båda föräldrarna lika mycket med sina barn. Lekarna är däremot 

påhittade av kvinnorna, dessutom finns det en tydlig tendens till att ju yngre barnen är desto 

oftare är det mammorna som leker med dem (Jalmert, 1984). Papporna leker med barnet på ett 

annat sätt än mammorna gör (Hwang, 2000). Fäderna leker med barnens fötter och kastar upp 

barnen i luften när de är små. Papporna känner att de måste ta hand om barnet på ett eller 

annat sätt, annars får han känslan av att inte duga som far. Det kan skapa en obalans mellan 

föräldrarna och påverka deras relation (Hwang, 2000). 

 
60 procent av männen hävdar att båda föräldrarna delar på uppgiften att lägga barnen i säng. 

Det finns en tydlig tendens där män med högre utbildning antingen nattar barnen själva eller 

hjälper sin maka/sambo. Männen som arbetar övertid gör det inte lika ofta som männen som 

arbetar heltid. Däremot hävdar 40 procent av de män vars fru arbetar övertid att kvinnorna 

lägger barnen själva. Så många som 52 procent av männen påstår att de tar ledigt från arbetet 

för att stanna hemma med sjuka barn. 80 procent av dem som är i 25- årsåldern anser att det är 

bra att stanna hemma när barnet bli sjukt för att kunna vårda barnet hemma. Hälften av 

männen i 50 årsåldern och uppåt menar att de hälst stannar hemma med sina sjuka barn än att 

gå till jobbet (Jalmert, 1984).  

 
Enligt Johansson (2000) är fäder också omvårdande och känner empati för sina 

familjemedlemmar. Därför de är villiga att ge sina barn ontologisk trygghet (Giddens, 1999), 

då förmågan till omsorg är en kulturell egenskap. Författaren hävdar att de fäder som 

yrkesarbetar mest lämnar över ansvaret till mödrar och med det överskuggar de fäder som 

aktivt tar ansvar för sina barn (Johansson, 2000). Genom att män har förväntningar på sig 

själva leder det till att de är engagerade i att ge stöd till deras barn i olika fritidsaktiviteter. De 

är lyhörda för barnets behov och diskuterar aktivt om barnet med deras mamma. I många 

familjer ger båda parter lika mycket tid åt barnen (Plantin, 2001). 85 procent av papporna gör 

sig delaktiga i vården av sina småbarn. ”På sextiotalet var det bara en procent av männen 

som matade, bytte på och skötte småbarn.” (Fürst, 1999: 34).  
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Trots det tar kvinnor en större del av föräldraskapet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). De är 

mer benägna till att tillfredsställa barnens behov samt skydda dem från olika faror. Pappor 

däremot uppfattar sig själva som handledare eller ledare åt sina barn. Det första begreppet har 

att göra med att de lär barnet gå och läsa. Däremot betyder det andra att han är en auktoritet 

vilket innebär att han tar på sig rollen som en husfar och makes roll, samt samtals- eller 

aktivitetspartner. Mammor är pedagoger för sitt barn. De ställer dessutom alltid barnet i 

centrum på ett sätt som inte fäder gör. De har behov av att kunna veta vad barnen behöver. 

”Mödrarna skall dessutom se till att barnen klarar sig i sociala situationer.” (Bäck-Wiklund & 

Bergsten, 1997: 12).  

 
Däremot tycker Bekkengen (2002) att mamman och pappans relation till barnet skiljer sig i 

sådan utsträckning att det är barnet som istället ska anpassa sig och vara deltagande i det som 

pappan är intresserad av. Det innebär att pappan fortfarande kan ägna sig åt sitt intresse, men 

det kan inte mamma göra. Kvinnor planerar dagen med tanke på vad småbarn behöver under 

dagen, som till exempel bra sömn och bra mat (Bekkengen, 2002). Dessutom tar 

småbarnsmammor oftare hand om barnet än papporna gör när båda föräldrarna finns i 

närheten (Hwang, 2000). Mammorna pussar och kramar barnet istället, och med det ger en 

trygghet och närhet. Pappans huvudsakliga uppgift ligger istället i att försörja familjen. Den 

andra normen handlar om att mannen inte får engagera sig så mycket i att ta hand om sina 

barn, då det finns många kvinnor som inte vill att deras partner ska hjälpa till. De flesta är 

redan nöjda av männens insatser. Dessutom en del kvinnor gillar inte när vissa saker blir 

gjorda på männens eget sätt. Kvinnor kan ibland tycka att männen är ”odugliga” och kan 

därför inte besvara deras önskningar. Å andra sidan vill inte kvinnor och män ha några 

förändringar som har med deras roller att göra (Hwang, 2000).    

 
Vidare menar Hwang (2000) att ungefär tre månader efter barnets födelse och till och med när 

barnet är cirka ett år gammal, har föräldrarna skilda roller i förhållande till barnet. Det är då 

mammorna som tar hand om barnet. De spelar även större roll när barnet känner sig trött eller 

ledsen. Då söker barnet stöd hos mamma och inte hos pappa (Hwang, 2000). Tesen får stöd av 

Giddens (1999) teori som handlar om hur viktigt det är för barnet att känna tillit för sina 

föräldrar. Han menar att det är en emotionell vaccinering mot existentiell ångest. Han menar 

vidare att människan alltid är utsatt för risker. Föräldrar skapar ett viktigt skydd mot hot och 

faror som individen kan påträffa i sitt liv. Den yttersta tilliten är en skyddshinna som alla bör 
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ha. Det är ett slags medel som möjliggör att individen kan leva och utföra sina handlingar. Att 

känna tillit till andra kan innebära en förberedelse för att möta det okända (Giddens, 1999).  

 
Sammanfattningsvis är det som förenar studierna är att kvinnor tar större del av 

föräldraskapet, men det innebär inte att pappor inte gör någonting (Bekkengen, 2002; Bäck- 

Wiklund & Bergsten, 1997; Hwang, 2000; Jalmert, 1984). De är båda delaktiga på sitt sätt. 

Tillsammans nämner (Hwang, 2000; Jalmert 1984; Johansson, 2000) att pappor tjänar pengar 

då det skapar möjligheter och ekonomiskt trygghet i familjen. Enligt Bekkengen (2002) 

spenderar mammor mer av sin tid på småbarn eftersom pappor fortfarande ägnar sig åt sina 

intressen trots att de är pappor och också borde ta sitt ansvar som förälder. Det som är 

karakteristisk i Fürst (1999) studie är att 85 procent av papporna gör sig delaktiga i vården av 

sina småbarn. En sådan slutsats finner jag inte hos de andra författarna. Det kan ha att göra 

med det som Johansson (2000) menar, att de flesta fäder som yrkesarbetar och överger sina 

fruar ansvaret för barnen överskuggar de fäder som tar ansvar för sina barn. Det har visat sig 

i tidigare studier att föräldrarna leker tillsammans med sina barn (Jalmert, 1984). Men 

Hwang (2000) finner att mammorna umgås och leker med sina småbarn på annat sätt än 

pappor gör. Mammor pussar och kramar barnet och papporna leker däremot med barnens 

fötter och kastar upp det i luften. Generellt sett det är pappor som leker med barnen. Jalmert 

(1984) kommer fram till att ju yngre barnen är desto oftare är det mammorna som leker med 

dem.  

 
2.2 Jämställdhet i hemmet mellan par   
Jämställdhet är enligt Chronholm (2004) en fördelning av möjligheter och resurser samt båda 

parters arbetsinsatser så att kvinnan och mannen upplever det som rättvist fördelat mellan 

varandra. Om det är rättvist fördelat eller inte bero på hur kvinnan och mannen upplever 

förhållandet som de lever i. Det kan finnas en kompromiss mellan föräldrar som har med 

sysslor i hemmet att göra. Det handlar om att det antingen är kvinnans eller mannens metod 

som gäller. Om mannen har ansvaret då är det automatiskt så att han också har en viss frihet 

att bestämma rutiner och välja det arbetssätt som passar just honom. Det innebär dock inte att 

den som är huvudansvarig för något själv gör hela arbetet. I flera fall är det kvinnan som står 

för mer sysslor. För att det ska finnas en jämställd arbetsfördelning delar de på en del av det 

praktiska arbetet runt barnet. Sådana kvinnor uppger att de lever under jämställda villkor när 

det gäller att ta hand om barn (Chronholm, 2004). En del kvinnor gör mer hemma än deras 

partner eftersom det är kvinnornas eget val (Björnberg & Kollind, 2003). För att hitta tid 

arbetar de deltid. Valet tyder på att kvinnor vill ha en centrumposition i familjen där de kan 
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styra. Kvinnor spenderar dessutom mer tid än männen på att ta ansvar för planeringen av 

barnens aktiviteter, måltider och konsumtion (Björnberg & Kollind, 2003). Medan kvinnor 

utför mer arbete i hemmet och lägger sin tid på familjen, tar män istället ansvar för 

familjeekonomin och materiella saker (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). I de flesta familjer 

förekommer en sådan situation då maken har ekonomisk makt eftersom hans inkomster är 

betydligt högre (Björnberg & Kollind, 2003). Hemarbetet fördelas efter vad kvinnan 

respektive mannen bör göra i hemmet. Det betyder att de lever i jämställdhet fast på 

gammaldags vis. Könsgränserna kan de överskrida trots att de vet vad var och en ska göra 

hemma (Björnberg & Kollind, 2003). Även om mannen tar mer ansvar för barnen och 

kvinnan i större utsträckning arbetar utanför hemmet än förut hävdar Bekkengen (2002) ”… 

så består den strukturella ordningen mellan könen där kvinnor och femininet underordnads 

män och maskulinitet.” (Bekkengen, 2002: 115).   

 
När föräldrarna lever under en överenskommelse som har med hemarbetet att göra då anser 

kvinnor att de gör allt, samtidigt tycker männen att de delar lika mellan varandra. De uppfattar 

sig ändå jämställda men tillståndet ligger i riskzonen. Enligt kvinnor, är män dåliga på att ta 

hand om deras barn, men de är överens när det har med ekonomiska beslut att göra. Finns det 

däremot en sammanhållning mellan båda parters självuppfattning ger det en hög 

överensstämmelse mellan arbetsdelningen i hemmet. Delning mellan föräldrar innebär att 

mammorna ägnar sin tid åt barnen och hemmet, medan männen istället lagar saker i hemmet. 

För att spara tid pratar man inte om hur man ska dela upp uppgifterna hemma. De anser sig 

också leva jämställt. Därtill kvinnor kan utan bekymmer anförtro sina män barnen och 

hemmet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).  

 
Sammanfattningsvis har jag visat att en del tidigare forskning handlar om jämställda familjer. 

Vissa kvinnor vill arbeta mer hemma för att kontrollera situationen (Björnberg & Kollind, 

2003). Det som utmärker män är deras ekonomiska makt, för att de har högre lön. Men 

uppgifterna knutna till hemmet fördelar föräldrarna efter vad kvinnan respektive mannen bör 

göra. De lever i jämställdhet fast på gammaldags vis. Könsgränserna kan de överskrida trots 

att de vet vad var och en ska göra hemma. Sådana par känner sig jämställda (Björnberg & 

Kollind, 2003). Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) hävdar också (jämfört med Björnberg & 

Kollind, 2003) att papporna är de som i större utsträckning tar hand om familjekonomin. 

Därför är det kvinnorna som lägger ned mer arbete på barnet. I huvudtaget föräldrarna tycker 

att de lever jämställt. Enligt Chronholm (2004) föräldrarna delar gärna på de sysslorna som 
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ska utföras hemma för att kvinnorna inte ska känna sig överbelastade. Det finns en 

kompromiss mellan män och kvinnor som har med sysslor i hemmet att göra, antingen är det 

hennes eller hans metod som gäller. Sådana par känner sig också jämställda (Chronholm, 

2004). Av ovanstående resonemang drar jag slutsatsen att synen på jämställdhet inte har 

förändrats över tid. Det handlar fortfarande om arbetsfördelningen i hemmet är lika fördelat 

mellan man och kvinna, samt om föräldrarna delar lika mycket mellan varandra när det gäller 

att ta sitt ansvar för barn och för familjeekonomi. Det handlar om samspelet mellan man och 

kvinna.  

 
2.3 Jämställdhet, kön och äktenskap  
Ahrne & Persson (1997) anser att jämställdhet är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt, det 

kan handla om relationen mellan obetalt och betalt arbete. Principen ligger i att var och en 

förälder i familjen bör lägga lika mycket tid på båda arbetena för att det ska finnas en 

jämställdhet mellan dem. Kvinnor kan ägna sig mer åt betalt arbete och/eller minska sitt 

engagemang på obetalt arbete. Det gäller också män fast i motsatt riktning. Jämställdhet 

handlar dessutom om makt och inflytande när det gäller det gemensamma och för den 

enskildes egna behov. Men också att det ska finnas handlingsutrymme för den enskilde, samt 

delad respekt mellan båda parter (Ahrne & Persson, 1997). För Mark (2000) ”är målet för 

jämställdhetssträvanden att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter i privat-, familj, - och yrkesliv” (Mark, 2000: 12). Hon ser dessutom samhället 

som långt ifrån jämställt. Men generell, är svenska föräldrar ganska jämställda jämfört med 

många andra länder (Wrangsjö, 2004). Jämställdhetspolitik handlar om att både kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter och samma tillgång, och att kvinnor bör leva under samma 

omständigheter som det andra könet (Mark, 2000).   

 
Samarbetet mellan två föräldrar är de sysslor som de tillsammans bör ägna sig åt för att få 

vardagen att fungera (Wrangsjö, 2004). Det innebär att de tillsammans planerar, löser 

problem, fattar beslut, samt fördelar arbetet hemma mellan varandra. Vidare menar han att 

samarbetet mellan föräldrar ligger nära till könsroller. Kvinnans uppgift ser annorlunda ut 

eftersom hon tar hand om barnet och hemmet (Wrangsjö, 2004). I det moderna samhället 

förekommer ofta mönster att mannen försörjer familjen (Ekerwald, 2002; Wrangsjö, 2004). 

Det innebär att kvinnor befinner sig i en beroendeställning gentemot sina män. Om 

äktenskapet upphör kan försäkringssystemen i viss utsträckning ersätta männens inkomst. 

Storlek på den typen av ersättning beror på yrkesarbetet och dess storlek. Eftersom kvinnor 

tjänar mindre i lön får de också mindre ersättning (Ekerwald, 2002).  
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Många kvinnor tar på sig familjeansvaret och då är de inte lika engagerade i att söka arbeten 

som kräver mycket tid och engagemang (Ahrne m.fl. 1996). Dessutom anpassar de flesta 

kvinnor sitt yrkesliv för att hinna med obetalt arbete i hemmet. De tar oftast ut 

föräldraledighet och vill gärna deltidsarbeta, medan männen istället satsar på yrkeslivet och 

karriären. Kvinnors låga löner ger upphov till könsarbetsdelningen i familjen. Det gör att 

hemarbete är traditionellt fördelat mellan båda parter. Det som man tycker är kvinnligt och 

manligt är socialt och kulturellt bestämt. För att betona det säger man ofta socialt kön eller 

genus (Ahrne m.fl. 1996). Hirdman (2001) talar om ”det stereotypa gensukontraktet” som är 

ett teoretiskt ramverk. Det är en idealtyp som klargör det mönster som uppstår när man och 

kvinna hamnar i en relation. Där finns regler för båda könen för att åtskilja förpliktelser, 

rättigheter och skyldigheter som är sammantagna i ett konstruerat kontrakt. Männens uppgift 

är att ta ansvar och beskydda samt att försörja sin familj. Kvinnan har däremot till uppgift att 

föda barn och ta hand om dem. Det handlar om rättighet – skyldighet och begränsningar 

mellan könen. Kvinnors möjligheter och begränsningar är inte samma som männens. 

Kontraktet tyder på att den naturliga ordningen finns i samhället mellan könen (Hirdman, 

2001).  

  
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning (Ahrne & Persson, 1997) att jämställdhet handlar 

om relationen mellan yrkes- och hemarbete. För att föräldrarna ska leva jämställt bör de lägga 

lika mycket tid på båda arbetena. Jämställdhet handlar dessutom om makt och inflytande på 

det som är gemensamt samt den enskildes egna behov och respekten för varandra. Liknande 

resonemang finner jag hos Mark (2000). När hon definierar begreppet jämställdhet mellan 

man och kvinna använder hon liknande tankegångar, det vill säga att båda könen ska ha 

samma rättigheter, skyldigheter och tillgång inom alla områden för att kunna känna sig 

jämställda. Hirdman (2001) talar om ”det stereotypa gensukontraktet” där regler finns för 

båda könen för att åtskilja förpliktelser, rättigheter och skyldigheter som är sammantagna i ett 

konstruerat kontrakt. Det kontraktet tyder på att den naturliga ordningen finns i samhället 

eftersom båda könen kan sina skyldigheter och rättigheter (Hirdman, 2001). Wrangsjö (2004) 

hävdar att kvinnor tar hand om hemmet och barnen eftersom samarbetet mellan föräldrar 

ligger nära till könsrollerna. Enligt Ahrne m.fl. (1996) de flesta kvinnor axlar familjeansvaret. 

Det har att göra med att hemarbetet fortfarande är traditionellt fördelat mellan båda könen.  
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2.4 Föräldraledighet och dess orsaker  
Papporna har sedan 34 år tillbaka möjlighet att bli föräldralediga. Trots att möjligheten finns 

tar inte många en längre föräldraledighet. Meningen med föräldraledigheten är att båda 

föräldrarna ska ha tid åt barnet och att skapa en nära relation. Genom införandet 1995 av den 

så kallade pappamånaden samt en till månad under 2002 skapades ännu bättre möjligheter för 

att pappor skulle få tid för sina barn. Större delen av papporna anser att båda partner är lika 

viktiga och att man därför bör dela på föräldraledigheten (Chronholm, 2004).  

 
Det finns inte alltid en positiv inställning till föräldraledighet bland föräldrarna. Var fjärde 

mamma anser att det är nödvändigt att just kvinnor stannar hemma med småbarn, samtidigt 

som mer än var tredje pappa har samma åsikt (Jalmert, 1984). 32 procent av kvinnorna och 21 

procent männen anser att det egentligen inte spelar någon stor roll vem som stannar hemma 

med barnet. Det viktigaste är att barnet under den tiden får det bra (Jalmert, 1984). Kvinnorna 

tar ut 79 procent av all föräldraledighet med föräldrapenning medan männen tar ut 21 procent. 

Vid tillfällig föräldrapenning tar kvinnor ut 64 procent och männen 36 procent av dagarna 

(Statistiska centralbyrån, 2007). När det gäller en längre föräldraledighet tar kvinnor ut cirka 

85 procent medan männen ungefär 15 procent av sådana dagar (Plantin, 2001). 
 
Jag konstaterar utifrån Bekkengen (2002) studie att det finns flera orsaker till att kvinnor tar 

längre föräldraledighet. En av dem har sin utgångspunkt utifrån, att män tycker att det är 

kvinnorna som bör ta huvudansvaret för barn- och föräldraledigheten. Däremot ligger den 

andra orsaken i att pappor som har ett gott förhållande till sina barn och så pass bekväma 

arbetstider, oftare kan vara hemma och ser ingen anledning till att ta sin föräldraledighet. 

Dessutom det finns män som menar ”… att föräldraledighet är en ”kvinnogrej” och avstår av 

den anledningen.” (Bekkengen, 2002: 118). Vissa pappor tar föräldraledighet bara för att de 

inte vill förlora sin del av föräldrapenningdagarna ( Bekkengen, 2002). 

 
Pappor tar pappaledigt under i genomsnitt tremånadersperioder, från när barn är cirka fem 

månader gammal därför att kvinnor slutar amma (Hwang, 2000). Kvinnorna vill vara 

föräldralediga i minst ett år efter det att de får barn (Brodin, 1997). Båda föräldrarna tycker att 

det är kvinnan som ska vara ledig och nära barnet medan det är litet eftersom hon ammar. Det 

innebär att barnet är beroende av henne under den första tiden i sitt levnadsår. Majoriteten av 

blivande pappor menar att de tänker ta ut de tio dagarna som man har rätt till i samband med 

kvinnans förlossning. De tar gärna längre föräldraledighet så fort barnet blir större (Brodin, 

1997).    
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En ytterligare orsak till att kvinnor i större utsträckning tar föräldraledigt än män är att de i 

mindre utsträckning förvärvsarbetar och då beslutar de sig för att ta ledigt (Fürst, 1999). 80 

procent av föräldrarna hävdar att det som i högsta grad styr beslutet gällande vem av dem som 

tar föräldraledigt är deras ekonomi (Riksförsäkringsverket, 2000). Därför anser jag att det ska 

ses som ett annat viktigt skäl till att män är mindre benägna att ta del av föräldraledigheten. 

Pappor lönearbetar i större utsträckning än mammor (Plantin, 2001). Det innebär att mammor 

ska ägna sin tid åt det nyfödda barnet medan papporna ska försörja familjen (Plantin, 2001). 

Dessutom anser männen att jobbet är viktigare. I och med att de skulle förlora sitt jobb om de 

skulle vara hemma med barn under minst ett år, avstår de från det (Brodin, 1997). Männen är 

tvungna att arbeta för att försörja sin familj. Även andra faktorer påverkar deras beslut kring 

att ta föräldraledigt ”…de kände sig också tvingade att ta hänsyn till arbetsgivare och 

arbetskamrater.” (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997: 128). Att män tar ut kortare 

föräldraledighet än kvinnor beror på att de i vissa fall blir ”straffade” av sin chef när de 

uppger att de vill ta ut mer (Fürst, 1999). De som tar ett sådant beslut riskerar få sämre 

karriärmöjligheter och löneutveckling i framtiden. Män vill heller inte förlora sina arbetstider. 

Men pappor som arbetar i den offentliga sektorn eller inom kvinnodominerade områden tar 

oftare föräldraledighet än övriga (Fürst, 1999).     

 
Det finns en tydlig tendens i pappornas föräldraledighetsuttag som visar att när båda 

föräldrarna besitter en högre utbildningsgrad tas ledigheten ut i större utsträckning (Bäck-

Wiklund & Bergsten, 1997; Fürst, 1999). Då har båda bra löner och för männens 

arbetskamrater är det inget ovanligt att just han tar ut sin föräldraledighet (Bäck-Wiklund & 

Bergsten, 1997).  

 
Om mamman eller pappan tjänar mer än dess partner delar föräldrarna oftare antal dagar 

mellan varandra än, när det inte finns någon större inkomstskillnad mellan de båda. Utifrån 

den första situationen framstår det att familjen förlorar inkomst om någon av föräldrarna är 

hemma med barn. Den andra situationen tyder på att det inte spelar någon roll vilken förälder 

som stannar hemma utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Riksförsäkringsverket, 2000).   

 
Majoriteten av män som tar föräldraledighet menar att den viktigaste orsaken till 

föräldraledigheten är betydelsen av att få en nära relation till barnet. De anser också att deras 

partner får möjlighet att arbeta eller studera. Hälften av männen menar att jämställdhetsidealet 

har inspirerat dem till att fatta ett sådant beslut. I vissa fall tar många par redan under 

kvinnans graviditet beslutet att männen tar föräldraledighet en längre tid. Flera av männen 
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tänker på föräldraledighet samtidigt som de och deras partner börjar planera för att äntligen 

skaffa barn. Föräldraledighet är i många fall en långsiktig planering. Planeringen är baserad 

på diskussioner om när föräldrarna ska skaffa barn och hur fördelningen av föräldraledigheten 

ska ser ut (Chronholm, 2004). 

 
Papporna tar gärna 10 dagar lång föräldraledighet som de får på köpet efter barnets födelse. 

Det är kvinnas önskemål. Kvinnor tycker att det är både positivt och negativt att deras män tar 

ut föräldraledighet. Å ena sidan då barnet och mannen har tillfälle att lära känna varandra 

under tiden. Å andra sidan tvivlar kvinnor på att män inte kan ta hand om barn, då det är 

bättre om de inte gör det (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).  

 
Sammanfattningsvis tidigare forskning visar att mammor är bättre på att ta ut föräldraledighet. 

Först och främst det har med att göra att pappor lönearbetar i större utsträckning än kvinnor 

gör. Plantin (2001) menar att fördelningen har att göra med både yttre och inre förväntningar 

på moderskapet och faderskapet. Det innebär att just mammor ska ägna sin tid åt det nyfödda 

barnet medan papporna ska försörja sin familj. Enligt Riksförsäkringsverket (2000) ekonomi 

styr 80 procent av föräldrars beslut till vem av dem tar föräldraledigheten. Om någon av 

föräldrar tjänar mer än dess partner då delar föräldrarna mer antal dagar mellan varandra. 

Fäder hos Brodin (1997) anser att jobbet är viktigare. Flera män hävdar att de kan förlora sitt 

arbete, om de tar föräldraledighet minst ett år. Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) i sin studie 

finner att fädren tar 10 dagar lång föräldraledighet som de får på köpet efter barnets födelse. 

Män är tvungna att arbeta för att försörja sin familj, samt det är kvinnans önskemål. Eftersom 

män hos Fürst (1999) har högre lön då arbetar de mer än kvinnor. Enligt Bekkengen (2002) 

pappor som har bekväma arbetstider, har ingen anledning till att ta ut föräldraledighet. 

Dessutom män hävdar ”…att föräldraledighet är en ”kvinnogrej” och avstår av den 

anledningen.” (Bekkengen, 2002: 118). Gemensamt hos Brodin (1997) och Hwang (2000) 

finner jag, att mammor tar föräldraledighet för att de ammar. Pappor hos Brodin (1997) tänkte 

ta längre föräldraledighet så fort barnet blir större. Däremot hos Hwang (2000) pappor tar 

pappaledigt under i genomsnitt tre månadersperioder med barn som är cirka fem månader 

gammal, då kvinnor slutar amma.  

 
Den tredje orsak till, att det är mest mammor som tar föräldraledighet, är enligt Fürst (1999) 

att män blir ibland ”straffade” av sin chef när de tar föräldraledighet. I dessa fall får männen 

sämre karriärmöjlighet och löneutveckling. Samt att de inte vill förlora sina arbetstider (Fürst, 

1999). Däremot för arbetskamrater från ett bra betald yrke är det inte ovanligt att just pappa 
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tar sin föräldraledighet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Kvinnor tycker att det är både 

positivt och negativt att deras män tar ut föräldraledighet. Å ena sidan för att barnet och 

mannen har tillfälle att lära känna varandra under tiden. Å andra sidan tvivlar kvinnor på att 

män inte kan ta hand om barn (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Kvinnorna tar ut 79 procent 

av all föräldraledighet med föräldrapenning medan männen tar 21 procent. Vid tillfällig 

föräldrapenning tar kvinnor ut 64 procent och männen 36 procent av dagarna (Statistiska 

centralbyrån, 2007).  

  
3. Metod och data  
I avsnittet presenterar jag vilken slags metod jag väljer i min studie och på vilket sätt jag 

väljer ut mina intervjupersoner. Vidare presenterar jag hur jag gick igenom de sex 

intervjuerna med kvinnorna. Därutöver presenterar jag hur jag gick till väga för att bearbeta 

datamaterialet. Avslutningsvis redogör jag för tillförlitligheten i undersökningen.       

 
3.1 Metodval    
Jag valde en kvalitativ forskningsansats i denna studie. Eftersom målet var att belysa mina tre 

frågeställningar bedömde jag att halvstrukturerade intervjuer var det bästa verktyget. Detta 

för att få en uppfattning om kvinnorna anser sig leva med sina man/sambo under jämställda 

villkor när det gäller att ta hand om småbarn. Intervjuguiden relaterade till 

huvudfrågeställningarna i min studie. Den typen av intervju underlättade för mig när det 

gällde att jämföra deras svar med varandra för att sedan finna mönster och/eller skillnader 

under kodningens gång. Det förenklade också registreringen/kategoriseringen av svaren. 

Enstaka gånger ställde jag frågor på ett annat sätt till mina respondenter när situationen 

krävde det. Till exempel när respondenten inte förstod min fråga (Bryman, 2002).   

 
Till varje respondent presenterade jag syftet med min studie (informationskravet), och talade 

om att jag spelar in intervjun. Jag garanterade deras anonymitet, samt att deras uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt. Jag informerade de personer om att detta material använde 

jag bara till min studie och till inget annat (nyttjandekravet), dels för att de skulle känna sig 

bekväma under inspelningens gång och, dels för att det ligger i linje med de etiska principer 

som gäller för svensk forskning (Bryman, 2002). Fem kvinnor intervjuades var för sig i ett 

konferensrum i ett bibliotek, och en hemma hos mig. Intervjuerna genomfördes mellan den 

1e till och med den 17e juni 2008, vilket berodde på intervjupersonernas tillgänglighet.  
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3.2 Urval av respondenter 
Intervjupersonerna var kvinnor som var förälder till åtminstone ett barn som gick i en av mig 

vald förskola. De uppfyllde mina kriterier, såsom att de var föräldrar som levde tillsammans 

med sin man/sambo. För att kunna hitta de frivilliga respondenterna skickade jag ut ett 

introduktionsbrev till förskolan. I brevet hade jag bland annat presenterat mitt syfte med 

studien och försäkrat att respondenternas svar kommer att behandlas konfidentiellt. Innan 

brevet skickades till förskolan kontaktade jag chefen för förskoleverksamheten. Det var ingen 

av föräldrarna som visade sitt intresse, utan jag fick stå vid förskolan vid olika tillfällen och 

fråga de föräldrar som kom till förskolan för att hämta sina barn tills jag fick ihop mina sex 

respondenter. Alla som ställde upp för intervju var kvinnor. Från början var tanken med mitt 

arbete att intervjua båda föräldrarna, men av erfarenhet vet jag att majoriteten är kvinnor som 

hämtar sina barn från förskolan medan män arbetar.  

 
3.3 Genomförande                
Intervjuerna ägde rum i cirka 30 minuter. Jag presenterade först upplägget kring intervjun. 

Jag talade om syftet med min studie och att jag spelade in intervjun och garanterade 

anonymitet. Jag talade också om att det var frivilligt att delta i intervjun. Till sist frågade jag 

om de hade några frågor till mig. Det sista etiska kravet som jag fick hålla mig till handlade 

om att de uppgifter som jag fått från varje respondent endast är för detta forskningsändamål 

(Bryman, 2002).   

 
En intervju ägde rum hemma hos mig, för att respondenten inte kunde hitta tid under dagen 

när biblioteket var öppet. Alla andra intervjuer ägde rum på ett bibliotek i ett litet 

konferensrum som jag bokade för varje gång jag gjorde en intervju. Tanken var att mina 

intervjupersoner skulle känna sig bekväma under inspelningens gång, och att inget skulle 

störa oss. Alla kvinnor intervjuade jag separat och vid olika tidpunkter. Det vill säga när det 

passade dem att bli intervjuade. Intervjuerna skedde med hjälp av en intervjuguide som 

består av tre olika delar. Frågorna i första delen handlar om att se vem av föräldrarna som är 

mest insatt i att ta hand om sina barn. Frågorna i andra delen handlar om arbete runt barnet 

enligt kvinnorna är jämställt uppdelat mellan föräldrarna. Den sista delen i intervjuguiden 

består av frågor angående föräldraledigheten. Jag använde mig av en halvstrukturerad 

intervju. Totalt fick jag 4 bortfall. Det var kvinnor som avböjde att endera bli intervjuade 

eller hade en annan anledning att inte bli intervjuade. Mina respondenter tyckte att frågorna 

var svåra och djupgående. Det var lättare för en del av dem att uttrycka sig medan andra hade 

det svårare och var mer konfunderade.         
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3.4 Bearbetning av data och analysmetod 

Alla intervjuer spelades in, bearbetades och analyserades genom transkribering efter varje 

intervjutillfälle. I nästa skede lästes utskrifterna flera gånger utan att något noterades om det 

empiriska materialet. Därefter lästes materialet ytterligare en gång och kommentarer skrevs i 

marginalen (Bryman, 2002). Materialet kodades genom att nummermarkerades med samma 

färgpanna. Utifrån intervjuguiden formulerades tre centrala frågor för studien. Detta medförde 

att materialet redan var grovt kodat innan transkriberingen startade. Alla respondenternas svar 

kopplades därefter till syftet och de centrala frågorna i studien. Belysande citat markerades 

med blyertspenna för att sedan placera vissa av dem under rubriken ”Resultat” tillsammans 

med egna kommentarer. Namnen till varje citat är fingerade, för att ingen som läser uppsatsen 

ska kunna identifiera mina respondenter. Slutligen analyserades materialet för att komma 

fram till slutsatser. Analysarbetet gick ut på att söka ett gemensamt mönster och/eller 

eventuella skillnader. Resultatet av intervjuerna har dessutom kopplats till tidigare forskning 

inom samma område.    

 
4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna. Här kopplar jag ihop relevanta svar till 

syftet och de tre centrala frågorna i studien. Innan jag ger belysande citat som stödjer analysen 

av empiriska materialet skriver jag egna kommentarer. Jag förväntar mig att se ett gemensamt 

mönster och/eller skillnader i intervjuerna baserade på de tre frågeställningar. Innan vi går 

vidare med redovisningen av resultaten är det på sin plats att påminna om frågeställningarna. 

Frågeställningar löper enligt följande:  

– Upplever mammor att pappor tar lika mycket ansvar när det gäller rätt att ta hand om 

barn?  

– Uppger kvinnor att de lever under jämställda villkor när det gäller att ta hand om barn?   

– Vem av föräldrarna har tagit föräldraledighet och vilka är i så fall orsakerna till det?   

 
4.1 Kvinnor tar mest ansvar för sina barn  
Den första delen av det empiriska materialet ger en tydlig bild av att papporna inte tar lika 

mycket ansvar när det gäller barnuppfostran och att ta hand om sina barn. Fem av kvinnorna 

tycker inte att männen tar lika mycket ansvar för barnen. Mammorna tar exempelvis initiativ 

oftare till att köpa kläder till barnen eftersom de anser att det ligger i deras intresse att göra 

det. De uppger att de har större kunskap om kläderna, och att de vet bättre vilka kläder som 

passar för barnen. När det gäller att lämna och hämta barn från dagis är det fyra kvinnor som 
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hävdar att det är de som gör det. Paren hjälps däremot åt när det gäller att borsta tänderna och 

natta barnet. Erika ger ett exempel på det:  

 
” Ä…// jag hämtar och lämnar på dagis varje dag. Ä…// sen när jag är hemma 

är det väl mest jag och även  min man som borstar tänderna och sånt och 

lägger barnen det gör vi hälften var.”   

  
På min fråga om vem som leker mest med barnet uppger två kvinnor, att det är pappan som 

leker mest med barnet. Den ena kvinna säger att hon är bättre på att sysselsätta barnet än att 

vara med och leka tillsammans med sitt barn. Den andra kvinnan hävdar att det är hon som 

städar och lagar mat hemma, därför är det pappan som leker mest med barnet hemma. Två 

kvinnor svarar att det är de som leker mest med barnet. Två kvinnor anser att leken med 

barnen är rätt jämt fördelat mellan dem. Båda leker lika mycket. Den ena kvinna säger att 

båda brukar leka lika mycket med barnen, fast nu är det är hon som leker mest för att hon är 

mammaledig och därför ägnar mer tid åt barnen, Marias ord:  

 
”…jag är hemma mer nu så att självklart blir det jag mer just nu, men i 

vanliga fall så då det är lika mycket.”  

 
Sättet att leka varierar beroende på om det är kvinnor eller män som leker med barnet. Män 

brukar göra leken till en aktivitet. De cyklar, snickrar eller spelar fotboll med sina barn. 

Dessutom gillar pappor att köpa bilar och tåg åt sina söner och leka tillsammans med dem. 

Kvinnor är bättre på att leka med Lego eller i sandlådan med barnet, samt att finna en 

sysselsättning åt barnet. Till exempelvis att de går med barnet till biblioteket för att låna 

barnböcker.  Anna och Erika upplever det så här: 

 
” Ja, jag tycker att det är rätt jämt, det beror på vad vi gör. Jag är duktigt på att 

sitta stilla i sandlådan och göra sådana saker. Och pappa då det är mera cykla 

och snickra och sådana saker. Men annars vi försöker ta oss tid sen gör vi 

mycket alla tre tillsammans.” 

 
”…// jag för att vi brukar gå till biblioteket jag och  barnen ibland…//” 

 
På frågan om vem som har hittat på det som barnet gillar att leka med, svarar tre kvinnor att 

det är båda som gör det. Resterande säger att det är kvinnorna själva därför att de är bättre på 

att sysselsätta barnet eller som Erika säger för att hon är mest hemma med barnet. Erika 

förklarar det på följande sätt:   
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”Jo, men det är det för att jag är mest hemma med barnen själv och sedan att 

jag tror att jag är mer intresserad av att leka med barnen och så.”    

 
Majoriteten av respondenterna hävdar att det är båda föräldrar som läser böcker för barnet. 

En kvinna hävdar att hon lägger det minsta barnet och då läser pappan istället för deras två 

flickor. En kvinna menar att det är båda som läser lika mycket för deras barn på kvällen. Två 

mammor säger att de turas om med att läsa för sina barn. De betonar att det är viktigt att läsa 

för barn. Två kvinnor menar att det är de själva som gör det för att de antingen har mer tid för 

barnet eller att pappan inte är intresserad att läsa i huvudtaget. Evas ord: 

 
 ”Y…// jag har mer tid för att y…//läsa än pappan gör.”   

 
Hälften av kvinnorna hävdar också att det är de som tar ledigt från sitt arbete när barnen är 

sjuka. Orsakerna till detta är flera, så som att kvinnorna uppger att de har större möjlighet att 

komma ifrån sitt arbete när det finns behov av att göra det. De tar oftast ledigt på grund av att 

de ändå tjänar mindre än sina män/sambo. Det handlar också om att en kvinna arbetar i 

samma stad som de bor då det är lättare att ta ledigt från arbetet, medan hennes man jobbar 

långt ifrån och är ofta på konferens. De kvinnor som är äldre och har högre lön än de andra 

kvinnorna hävdar, att paren delar på denna uppgift då båda är mycket engagerade i sitt yrke. 

Erikas ord: 

 
” Ä…// För att båda vill jobba liksom vi känner att vi behöver jobba så att det 

är inte självklart att det bara är jag som ska vara hemma. Jag kanske har mer 

att göra än någon annan på jobbet så därför delar vi upp det så att den som har 

mest att göra får vara kvar på jobbar helt enkelt.” 

 
Gemensamt för intervjupersonerna är att det är mest kvinnor som ställer upp och följer med 

barnen till barnmottagningen när det är sjukt. Orsakerna till det är olika. Det beror bland 

annat på att den ena kvinnan saknar körkort och därför det är hennes sambo som kör dem till 

vårdcentralen. En annan kvinna hävdar att hon arbetar på samma ort som vårdcentralen finns 

och tjänar mindre i månad än hennes man. En kvinna uppger att hon oftast är hemma och 

därför är det hon som gör det. En annan kvinna har ingen val för att hennes man ofta är på 

tjänsteresa så det blir naturligt att hon gör det. Bara Maria som hävdar att de delar på det när 

det behövs. Marias ord:  
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”Y…//det också, det är nog mer jag, faktiskt nej…//femti femti är det väl 

nog.”     

 
Två mammor hävdar att de tar hand om barnen när de ska äta mat. En av dem menar att deras 

barn trots allt är 4,5 år gammalt och kan äta själv. Den andra kvinnan menar att hon var 

mammaledig så länge att det föll sig naturligt att det var hon som tog den rollen också. 

Ytterligare en kvinna menar att det beror på i vilken period barnet befinner sig i. När barnet 

var litet var det hennes uppgift att göra det men nu när barnet är större, så det är båda som 

hjälper till. Resterande respondenter säger att det är båda som hjälper barnen att äta. Sannas 

ord är ett exempel på det. 

 
”Y…//båda två också. Det beror på vem som håller i Bobby och om han 

behöver hållas vid eller y…//vem som sitter, vart Annika har satt sig, om hon 

sitter bredvid mig eller om hon sitter vid Jonas.”   

 
En kvinna säger att de två äldsta döttrarna sitter närmast pappan när hela familjen tittar på 

TV. Sonen som är sju månader gammal sitter med sin mamma eftersom han är liten. Två 

kvinnor hävdar att de tillsammans med sina barn brukar titta på barnkanaler. Övriga menar 

att båda föräldrarna brukar dela på vem av dem som ska hålla barnen sällskap när de ska titta 

på TV. Anna beskriver det så här: 

 
 ”Vi brukar även där turas om vem som ska sitta framför Bolibompa. Den som 

lägger brukar få titta på TV, och ibland sitter han själv.” 

 
Gemensamt för mammorna är att de har tagit mest hand om sina barn efter födseln. Eftersom 

de ammade kände de att det var deras ansvar att stanna hemma med det nyfödda barnet. Två 

kvinnor uppger att det kom sig av att de redan var hemma med sina första barn så det var 

självklart att det var de som tog föräldraledighet ytterligare en gång. Marias ord: 

 
”Ja…// dels för att man ammar och dels för det jag som har  varit hemma å det 

blir naturligare. Det känns naturligare både för mig och honom tror jag, att jag 

har tagit ansvaret.  

 
4.2 Kvinnors syn på jämställdhet  
Det finns likheter mellan kvinnornas definition av begreppet jämställdhet mellan två 

föräldrar, dock tycker respondenterna att det är svårt att definiera detta begrepp. Genom att i 

alla fall försöka definiera detta begrepp, menar de framförallt att föräldrarna inte ska känna 

sig tvingade till att ta ansvar för barn, utan att de bredvid har sin frihet att också få göra andra 
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saker som alla andra människor har tid att göra. Det varierar förstås med tanke på vilket 

fritidsintresse man har. Intervjupersonerna menar att jämställdhet finns när föräldrarna tar 

lika mycket ansvar för barnen. Att båda på ett naturligt sätt känner att de har lika stort ansvar 

för barnen. Det handlar om att båda ser barnens behov, samt att de kan dela på uppgifter 

relaterade till att ta hand om barnet. Föräldrarna ska också vara nöjda med uppdelningen av 

sysslorna runt barnen. En av respondenterna (Anna) sade följande: 

 
”Ja det är väl när man kanske inte gör samma saker men när man delar på 

ansvaret och gör ungefär lika mycket och ägnar lika mycket tid och omsorg. 

Sedan behöver det inte vara samma saker man gör.”     

 
Erikas åsikt: 

 
”Ä…// m, jämställdhet …//tycker nog det är när båda ser. Att båda tar ansvar 

för och se barnets behov ä…//sedan vem som gör det, vem som hämtar eller 

vem som ä…//a leker med barnen det är inte så viktigt utan man ska liksom 

båda ta ansvar för att de ska ha det bra tycker jag.” 

 
Merparter av respondenterna anser att deras make/sambo tar lika stort ansvar för deras barn. 

Föräldrarna hjälps oftast åt så att barnet ska ha det bra. Anna säger till exempelvis att när 

någon av dem inte är på ”humör” kan den andre lika gärna ta över. Detta tyder på att det 

finns ett levande samspel mellan föräldrarna.  

 
”Vi hjälps åt väldigt mycket, vi har en trotsig fyra åring hemma just nu så vi 

får verkligen. När jag inte är på humör så tar Tomas det. När han inte är på 

humör så tar jag det. Det gäller att stå mot ibland, så, men vi försöker.”   

 
Maria och Monika tycker tvärtom jämfört med de övriga intervjupersonerna. De hävdar att 

det är de som står för det mesta för att deras barn ska ha det bra och när det behövs får tröst 

av sin mamma. Monika säger att hennes sambo också bryr sig om barnet, men hon tar gärna 

på sig denna uppgift. Maria sade så här: 

 
” A…// då måste jag vara ärlig då. Jo självklart att det är jag, eller självklart 

men jag tycker att det är jag.”  

 
Flera av intervjupersonerna har känslan av att tillsynen runt barnet är rättvist fördelad mellan 

föräldrarna. Anna menar att hon ofta diskuterar detta med sin make, eftersom hon och hennes 

man har olika synsätt. Eva menar däremot att hon ser att omsorgen för barnen är rättvist 
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fördelad mellan henne och hennes man. Så var det inte tidigare när hon tog föräldraledighet 

och var hemma med barnen. Sanna uppger att när hon är hemma med barnet då är det också 

hon som mest tar hand om barnet. Situationen kommer förhoppningsvis att ändras när hennes 

sambo bli pappaledig och stannar hemma med barnet som de har planerat. Monika menar att 

hon fick kämpa längre för att hennes sambo också skulle ta initiativ när det gäller att ta hand 

om deras barn. Så här sade hon i intervjun: 

 
” A, det tycker jag nu, det har inte varit tidigare (skratt) det fick jag kämpa för 

att inte behöva säga till för honom för att byta blöja eller så.” 

 
Erika och Maria hävdar att arbetet runt deras barn är orättvist fördelat mellan dem och deras 

makar. Maria vill att hennes man arbetar mindre och på så vis kan ägna mer tid åt barnen. 

Erika säger att hon inte har något val och därför försvarar hon sin man genom att under 

intervjun säga att han yrkesarbetar mer än henne därför kan han inte lägga lika mycket tid 

som henne på deras barn. Hon tycker att det är orättvist trots att de har bestämt att leva under 

sådana villkor. Hon sade så här: 

 
” Nja…// jag kan väl tycka många gånger att jag tar lite mer ansvar för deras 

dagliga skötsel om man kan säga så men det kan vara lite orättvist men det är 

mycket på grund av att min man jobbar så pass mycket och vi har delat upp 

det så helt enkelt.”  

 
4.3 Fördelningen av föräldraledighet  
Ur de flesta intervjuer framgår att kvinnorna och männen delade på föräldraledigheten. Annas 

och Sannas ord är ett exempel på det: 

 
”…Ym…// vi var hemma när han var liten och sen när han skulle börja på 

dagis så gick han bara tre dar så var vi hemma en var sin dag i vecka och så. 

Så delade vi upp så att han skulle få en mjuk start på dagis när han var liten.” 

 
”M…// med Annika så var jag hemma ett halvt år sen var Jonas hemma ett 

halvt år och sen pluggade vi under sista halvåret och så turades vi om och vara 

hemma och gå till universitet. Och med Bobby så är jag hemma första året och 

sen Jonas andra.”     

 
Men det är ändå kvinnorna som har tagit föräldraledighet under längre period än deras 

make/sambo. Alla kvinnor uppger olika orsaker till detta. Sanna menar att hennes sambo har 

fast arbete och att hon ändå är hemma för att hon har tagit paus från sina studier till lärare. I 
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Monikas fall är orsaken att hon har lägre lön än sin sambo. Ekonomin har utan tvekan stor 

betydelse för vem av föräldrarna som tar ut föräldraledighet längst tid. Anna säger att hon 

ändå var arbetslös när hon fick första barnet, så det var en naturlig situation för henne att 

stanna hemma, dessutom ammade hon. Maria och hennes man bestämde att det var hon som 

skulle stanna hemma med barnet eftersom hans jobb inte tillät att tar ut mer föräldraledighet. 

Så här sade hon: 

 
   ”…A det jag, a det jag, a …//därför att hans jobb tillåter inte honom mer, 

men sen vill jag gärna tar mer också även om han hade kunnat. Det perfekta 

hade varit om jag hade varit ett år och han ett halvt år, så att barnen skulle 

vara hemma ett och halvt år. ” 

 
Erika säger också att det var hon som tog föräldraledigt under en längre period för att hennes 

man är egenföretagare och av den anledningen inte kan vara borta länge från arbetet. Hans 

arbete kräver mycket tid och uppmärksamhet.   

 
”Min man eller mest har jag tagit, m…//och min man har tagit minst han har 

inte tagit så mycket. 

 
”Ä…det med att han hade jobbat med att han har eget företag så han får inte 

vara borta från jobbet och så.” 

 
Eva säger däremot att hennes make inte alls tog föräldraledighet. För henne var 

föräldraledigheten ett bra tillfälle till att umgås med sina barn och samtidigt ta hand om dem. 

Eva har ordnat ett annat arbete men säger att hon inte gör någon karriär Eva uppger att hon 

har velat stanna hemma med barnen och har också så gjort. Det var inget som stod i vägen 

för att fatta ett sådant beslut.  

 
 ” Ym…// Jag har inte haft någon karriär och har bytt jobb, så att ja det passar 

mig bäst, plus att jag har velat det.”  

 
Gemensamt för intervjupersonerna är att de tycker att det är viktigt att ta föräldraledigt. 

Monika, Erika, Eva, Maria samt Anna nämner att det är en grund som gör det möjligt för 

barnet att lära sig att vara trygga i sig själv under den tiden när de är små och är hemma. När 

barn är små behöver de sina föräldrar som mest. Förskolor kan tyvärr inte ge sådana 

möjligheter för småbarn, hävdar samtliga. Därför menar kvinnorna att det inte är bra att 

lämna sina barn på dagis allt för tidigt. Annas och Erikas åsikter:  
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”Därför att det är jätteviktigt att föräldrarna är med sina barn, och lär dem, lär 

dem en sak, få en sak om livet helt enkelt, trygghet å, å det är jätteviktigt.”   

                 
                ”Ä…// för att jag tycker att det är viktigt att ge barnen en bra grund att stå på,  

att a…// att lära dem liksom vad trygghet är och så. Jag tror inte att de få lära 

sig i dagisverksamhet med dem är på kanske utan vänta lite till, det tycker jag 

är viktigt.” 

     
Sanna, Monika och Anna ser föräldraledigheten som en härlig tid som aldrig kommer tillbaka. 

För kvinnorna är föräldraledigheten en möjlighet att få stanna hemma och få glädje av barnen, 

samt att kunna umgås och se när barnen växer och utvecklas med tiden. De menar att när de 

skaffar barn då vill de också umgås med dem. Sanna ser det dessutom som en ekonomisk 

möjlighet för familjen.   

 
”Ym… // just för att ä…//sånt att man har möjlighet och ändå få pengar och 

inte behöva tänka på ekonomi på samma sätt och så där och ä, m…// ja…// det 

bli ju jag vet inte det ekonomiska att man kan vara hemma, å man behöver 

inte sätta de på dagis jättetidigt å, ja om man få, om få vara det så man få gå 

tillbaka till jobbet sen man vet att man kommer inte förlora jobbet satt, satt det 

finns lag…//  stiftning å så.”  

 
Monika, Sanna och Maria nämner under intervjun att alla tre först diskuterade 

föräldraledigheten med sin sambo efter barnets födelse. Resterande par bestämde sig för att ta 

föräldraledigt innan barnets födsel. De diskuterade det redan då eftersom de tyckte att det var 

viktigt att planera föräldraledigheten så fort som möjligt. Anna har med sin make tagit upp 

diskussionen om vem av dem som tar föräldraledigheten innan så väl som under hennes 

graviditet för att de tyckte att det var viktigt att prata om det och planera redan då.   

 
”Vi diskuterade både innan och under tiden vad som blev bättre för oss för att 

det var viktigaste.” 

 
5. Diskussion  
I detta avsnitt av uppsatsen kopplar jag samman resultat med tidigare forskning. Diskussionen 

består av tre delar där varje del har koppling till studiens tre frågeställningar.   

 
5.1 Barntillsyn 
Utifrån mitt empiriska material som är baserat på sex intervjuer med mammorna har jag 

kommit fram till att respondenterna tar mest hand om de småbarnen oavsett om de 
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yrkesarbetar eller är mammalediga. Dessutom det är också de som tar längre föräldraledighet. 

Trots det, anser jag att respondenterna lever i jämställdhet. Det empiriska materialet påvisar 

att nästan alla kvinnor tycker att männen inte tar lika mycket ansvar för deras barn. Bäck- 

Wiklund & Bergsten (1997) förklarar det med att pappor inte fokuserar lika mycket som 

mammor på att ta hand om sina barn. Bekkengen (2002) hävdar att män fortfarande kan ägna 

sig åt sina intressen trots att de är pappor. Mammorna bryr sig till exempel om vad barnen ska 

ha på sig. Det är hon som är intresserad och köper kläder åt barnen. Förutom detta lämnar och 

hämtar kvinnor barnen från dagis ofta. Jalmert (1984) påvisar i sin studie att mer än hälften av 

mammor själv lämnar och hämtar deras barn på daghemmet. Däremot tycker jag att 

föräldrarna hjälps åt när det gäller att borsta tänderna på barnet och ”natta” barnet. Detta 

stämmer med tidigare studie av Jalmert (1984) där 60 procent av männen hävdar, att båda 

föräldrarna delar på uppgiften att lägga barnen i säng. Det finns en tydlig tendens där män 

med högre utbildning antingen nattar barnen själva eller hjälper sin maka/sambo. Men pappor 

som arbetar övertid gör det inte lika ofta (Jalmert 1984).   

 
Två kvinnor svarar att det är pappan som leker mest med barnet. Den ena tycker att hon är 

bara bra på att sysselsätta barnet. Den andra kvinnan städar istället hemma och lagar mat 

medan pappan leker med barnet. Generellt sett är det pappor som leker med barn (Hwang, 

2000). Däremot tycker Jalmert (1984) att föräldrarna leker med sitt barn tillsammans. Ju 

yngre barnen är desto oftare är det mammorna som leker med dem, hävdar författaren. Så är 

det i den ena kvinnans fall. Hon är mammaledig och leker mest med barnet av den 

anledningen. Männen enligt mina uppgiftslämnare gör leken till en aktivitet. De cyklar, 

snickrar och spelar fotboll med sina barn. Det överensstämmer också med vad Hwang (2000) 

anser. Papporna känner att de måste ta hand om barnet på ett eller annat sätt, annars får han 

känslan av att inte duga som far. Det kan skapa en obalans mellan föräldrarna och påverka 

deras relation, anser författaren (Hwang, 2000). Mina kvinnliga respondenter är däremot bra 

på att leka med det som inte är fysiskt eller kroppsansträngande. De kan leka med Lego eller i 

sandlådan med barnet. Dessutom de är duktiga på att finna en sysselsättning åt barnen. De går 

gärna med barnen till biblioteket för att låna barnböcker. Fyra av respondenterna säger att det 

är båda som läser böcker för barnet.   

 
Det framgår att det är mina respondenter som ordnar så att deras småbarn får mat. Enligt 

Bekkengen (2002) kvinnor planerar också dagen med tanke på vad småbarn behöver. 

Mammorna i mina intervjuer ger var sin orsak till detta. Till exempel att hon hjälper till att 
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mata barnet eftersom hon fortfarande betraktar det som litet eller att hon är mammaledig och 

är tillsammans med barnet stor del av dagen.   

 
Tre av mina respondenter hävdar att det är de som tar ledigt från sitt arbete när barnen är 

sjuka. Detta får inte stöd av Fürst (1999), eftersom 85 procent av papporna är delaktiga i 

vården av sina småbarn. Enligt mina respondenter orsaken till detta är att det är de som har 

större möjlighet än deras män att komma ifrån sitt arbete. De bor i samma stad, medan 

mannen arbetar långt hemifrån och ofta är på möten. Dessutom tjänar kvinnorna ofta mindre 

varför det ekonomiska bortfallet blir mindre om de är hemma för vård av sjuka barn. De två 

kvinnorna som är äldre och tjänar bättre hävdar att de delar på denna uppgift med sina män på 

grund av deras engagemang till sina arbeten. Gemensamt för intervjupersonerna är att det är 

kvinnorna som oftast följer med barnen till barnmottagningen när de är sjuka. Annan 

forskning visar att så många som 52 procent av männen påstår att de tar ledigt från arbetet för 

att stanna hemma med sjuka barn (Jalmert, 1984). 80 procent av dem som är i 25- årsåldern 

tycker att det är bra att vara hemma när barnet bli sjukt. Hälften av pappor i 50- årsåldern och 

uppåt menar att de heller stannar hemma med sina sjuka barn än att går till jobbet (Jalmert, 

1984).    

 
Min studie visar att det är mödrarnas ansvar att stanna hemma med småbarn när situationen 

kräver det. Hwang (2000) menar att pappans huvudsakliga uppgift ligger i att försörja 

familjen och inte engagera sig för mycket i barntillsyn. Han påstår att många kvinnor i 

dagens samhälle inte alls vill att deras partner ska hjälpa till. Kvinnorna uppskattar inte 

männen då de anser att män är ”odugliga” och inte kan uppfylla deras önskningar. Å andra 

sidan vill kvinnor och män inte ha några förändringar som har med deras könsroller att göra. 

Dessutom gillar inte vissa kvinnor när saker inte blir utförda på deras sätt. Ungefär tre 

månader efter barnets födelse och till och med när barnet är cirka ett år gammal har 

föräldrarna skilda roller i förhållande till barnet. Då är det mammorna som mer tar hand om 

barnet. När barnet känner sig trötta eller ledsna söker sig de till sin mamma (Hwang, 2000). 

Gemensamt för mina respondenter är att de har tagit mest hand om sina barn efter födelsen. 

Eftersom de ammade och kände att som mor var det deras ansvar att stanna hemma med 

nyfödda barnet och att det tillhörde mammarollen. Två av de sex kvinnor uppger att det kom 

sig av, att de redan var hemma med sina första barn så det var en självklar situation att det 

var de som tog föräldraledigt ytterligare en gång efter dem fick ett barn till.  
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5.2 Jämställdhet  
Jag konstaterar att kvinnorna i mitt empiriska material likartat definierar begreppet 

jämställdhet mellan två föräldrar. Samtliga tycker jag att jämställdhet betyder att föräldrarna 

tar lika mycket ansvar för barnen utan att känna sig tvingad eller utnyttjad. Det innebär också 

att bredvid familjelivet kan var och en ägna tid åt sina intressen. Intervjupersonerna påstår att 

jämställdhet existerar, när båda tar sitt ansvar för barnen, samt att båda delar på de 

uppgifterna. Det har stöd av Ahrne & Persson (1997) studie. De anser att jämställdhet i 

relationen finns när båda lägger lika mycket tid på obetalt och betalt arbete, samt att 

handlingsutrymme ges för den enskilde och att det finns respekt för varandras önskemål och 

synpunkter. Mark (2000) tycker också att det yttersta som krävs för jämställdhet mellan båda 

könen är samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter hemma, i arbetslivet och i det 

privata. Wrangsjö (2004) talar också om föräldrar som samarbetar med varandra. Att de 

tillsammans planerar, löser problem, fattar beslut samt fördelar hemarbetet så att deras vardag 

fungerar.  

 
Flera av kvinnorna i min studie anser att båda tar lika stort ansvar för barnen så att deras barn 

får det bra. Det vill säga att de trivs, inte gråter och får som de vill. Föräldrarna hjälps gärna åt 

för att barnet ska ha det bra. De gör allt för att tillfredställa sina barns behov. Liknande 

resonemang finner jag hos Chronholm (2004). Han talar om att i familjen fördelas 

möjligheter, resurser och arbetsinsatser så att kvinnan och mannen upplever det som rättvist 

fördelad mellan varandra.   

 
En kvinna menar att mannen yrkesarbetar mer än henne, därför är det hon som mest tar hand 

om barnen. Det är orättvist trots att de har bestämt att det ska vara så för att deras vardag ska 

gå ihop. Det har liknande resonemang med tidigare forskning som tyder på att kvinnor utför 

mer arbete i hemmet och lägger sin tid åt familjen. Män tar istället på sig ansvar för 

familjeekonomin och de materiella sakerna (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Ahrne m.fl. 

(1996) samtycker att eftersom många kvinnor tar på sig familjeansvaret, är de inte lika 

engagerade i att ha arbete som kräver mycket tid och engagemang. Däremot anpassar de flesta 

kvinnor sitt yrkesliv för att hinna med obetalt arbete i hemmet. De tar oftast ut 

föräldraledighet och vill gärna deltidsarbeta, medan männen gör insats på yrkeslivet. Kvinnors 

låga löner ger upphov till könsarbetsdelningen i familjen. Det gör att hemarbete är 

traditionellt fördelat mellan båda (Ahrne m.fl. 1996). Liknande resonemang framför 

Björnberg & Kollind (2003). I de flesta familjer förekommer en sådan situation då maken har 

ekonomisk makt eftersom hans inkomster är betydligt högre. Hemarbetet fördelas efter vad 
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kvinnan respektive mannen bör ägna sig åt i hemmet. Det betyder att de lever i jämställdhet 

fast på gammaldags vis. Könsgränserna kan de överskrida, fast de vet vad var och en ska göra 

hemma (Björnberg & Kollind, 2003).   

 
En kvinna uppger, att hennes sambo också bryr sig om barnen, men hon engagerar sig gärna 

mer. Björnberg & Kollind (2003) kommer fram till att en del kvinnor väljer frivilligt att göra 

mer hemma än deras partner. Valet tyder på att kvinnor vill ha en centrumposition i familjen 

där de kan styra. Wrangsjö (2004) menar att samarbetet mellan föräldrar ligger nära till 

könsrollerna. Kvinnans uppgift ser annorlunda ut eftersom hon tar hand om barnet och 

hemmet (Wrangsjö, 2004). I familjer förekommer ofta mönster som att mannen försörjer 

familjen (Ekerwald, 2002; Wrangsjö, 2004). Enligt Ekerwald (2002) innebär det att kvinnor 

befinner sig i en beroendeställning i förhållande till sina män. Om äktenskapet upphör kan 

försäkringssystemen i viss utsträckning ersätta männens inkomst men hur mycket kvinna kan 

får beror på yrkesarbetet och dess storlek. Eftersom kvinnor tjänar mindre får de också mindre 

ersättning (Ekerwald, 2002). De istället gör sin insats när det gäller yrkeslivet och karriären. 

Kvinnornas låga löner ger upphov till könsarbetsdelningen i familjen. Det gör att hemarbete 

är traditionellt fördelat mellan båda parter (Ahrne m.fl. 1996).  

 
Enligt flera av kvinnorna är omtänksamheten runt barnen nu rättvist fördelad. Så var det inte 

tidigare när de tog föräldraledighet och var hemma med barn. En uppger att hon fortfarande är 

hemma med barnet och tar mest ansvar. Situationen kommer enligt henne att ändras när 

hennes sambo tar pappaledighet. En annan kvinna under intervjun menar att hon fick kämpa 

längre för att sambon också skulle ta initiativ när det gäller att ta hand om deras barn. Bäck-

Wiklund & Bergsten (1997) anser att kvinnor utan bekymmer kan anförtro sina män barn och 

hemmet.  

 
Två av mina respondenter hävdar att arbetet runt deras barn är orättvist fördelat. De önskar 

att ha det annorlunda än det är i verkligheten. Orsaken ligger i att deras män yrkesarbetar och 

inte har så mycket tid för barnen. Det stämmer med vad Hirdman (2001) kallar ”det 

stereotypa gensukontraktet”. Där finns regler för båda könen, bland annat att mäns uppgift är 

att försörja sin familj och kvinnan ska ta hand om barn.  

 
5.3 Föräldraledighet    
Utifrån mitt empiriska material framgår det att merparten av mammorna tog föräldraledigt fler 

gånger och under längre tid än deras make/sambo. Orsakerna till detta är flera, så som att 
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männen har fast arbete och kvinna tog paus från sina studier. Det får inget stöd vad 

Chronholm (2004) menar att män anser att deras partner får tid till att arbeta eller studera 

medan papporna är på sin föräldraledighet.   

 
Andra orsaker ligger i att kvinnan har lägre lön än hennes sambo, att kvinnan var arbetslös, 

eller att mannens arbete inte tillät att ta mer föräldraledighet. Enligt Fürst (1999) män tar ut 

kortare föräldraledighet för att i vissa fall blir de ”straffade” av sin chef när de uppger att de 

vill ta ut mer. Dessutom riskerar män få sämre karriärmöjligheter och med den sämre 

löneutvecklingen i framtiden. Män vill heller inte förlora sina arbetstider (Fürst, 1999). Även 

andra faktorer påverkar deras beslut kring att ta föräldraledigt ”…de kände sig också tvingade 

att ta hänsyn till arbetsgivare och arbetskamrater.” (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997: 128). 

Men när båda har bra löner då för männens arbetskamrater är det inget ovanligt att just han tar 

ut sin föräldraledighet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).  

 
Om mannen är egenföretagare är det svårare att ta ut en längre föräldraledighet. Det stämmer 

överens med vad Fürst (1999) anser. Kvinnor förvärvsarbetar mindre och tar i större 

utsträckning föräldraledigt. Enligt Statistiska centralbyrån (2007) kvinnorna tar ut 79 procent 

av all föräldraledighet med föräldrapenning, männen 21 procent, medan vid tillfällig 

föräldrapenning tar kvinnor ut 64 procent och männen 36 procent. Plantin (2001) anser att vid 

en längre föräldraledighet kvinnor tar ut cirka 85 procent medan männen ungefär 15 procent 

av sådana dagar.  

 
Bekkengen (2002) konstaterar två orsaker till att kvinnor tar längre föräldraledighet. Den ena 

är att män tycker att det är kvinnors huvudansvar. Den andra är att pappor med bra 

förhållande till sina barn och bekväma arbetstider är oftare hemma och har ingen anledning att 

bli lediga (Bekkengen, 2002). En kvinna säger att hennes make inte alls tog föräldraledigt 

vilket hon tyckte var positivt eftersom hon då kunde umgås med barnen och ta hand om dem. 

Hon fick ett annat arbete och hade ändå inte som mål att göra karriär vilket gjorde att hon 

ansåg att hon har fattat rätt beslut kring föräldraledigheten. Jag ser likhet med Brodin (1997) 

studie, där kvinnor också vill vara föräldralediga i minst ett år efter att de fått barn. Båda 

tycker att det är kvinnan som ska ta ledig och nära ett litet barn medan hon ammar. Det 

betyder att barnet är beroende av henne under sitt första levnadsår. Majoriteten av blivande 

pappor i hennes studie hävdar att de är berättiga till att ta ut de tio dagarna som män har rätt 

till i samband med kvinnans förlossning. De tar gärna längre föräldraledighet när barnet blir 
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större (Brodin, 1997). Pappor tar pappaledigt under i genomsnitt tremånadersperioder, från 

när barn är cirka fem månader gammal då kvinnor slutar amma (Hwang, 2000).  

 
Tre av kvinnorna ser föräldraledighet som en härlig tid som aldrig kommer tillbaka. Därför 

ser en del kvinnor det som en möjlighet att få stanna hemma och få glädje av sina barn. De 

menar att när de skaffar barn då vill de också umgås med dem. En ser dessutom sin 

föräldraledighet som en chans att få deras ekonomi att gå ihop. Orsaken till att så få män tar 

föräldraledigt en längre tid ligger ofta i familjeekonomin (Riksförsäkringsverket, 2000). 80 

procent av föräldrarna hävdar att det som i högsta grad styr beslutet gällande vem av dem som 

tar föräldraledigt är deras ekonomi (Riksförsäkringsverket, 2000). Det kan ses som ett annat 

viktigt skäl till att män är mindre benägna att ta del av föräldraledigheten. Pappor lönearbetar 

i större utsträckning än mammor (Plantin, 2001). Det innebär att mammor ska ägna sin tid åt 

det nyfödda barnet medan papporna ska försörja familjen (Plantin, 2001). Dessutom anser 

männen att jobbet är viktigare. I och med att de skulle förlora sitt jobb om de skulle vara 

hemma med barn under minst ett år, avstår de från det (Brodin, 1997).     

 
Gemensamt för fyra kvinnor är att det är viktigt att ta föräldraledigt. Det är en grund som gör 

det möjligt för barnet att lära sig vara trygga i sig själv som ingen förskola kan kompensera 

för. Detta har stöd i Giddens (1999) teori om ontologisk trygghet där föräldrar skapar ett 

viktigt skydd för barn mot hot och faror som barn när de blir större kan påträffa i sitt liv.  

 
Tre kvinnor uppger att de har diskuterat föräldraledighet med sin partner efter barnets födelse. 

Resten tog ett sådant beslut långt innan det, eftersom de tyckte att det var viktigt att planera 

deras ledighet. Det stämmer med Chronholm (2004), att i vissa fall tar många par redan under 

kvinnans graviditet beslutet att männen tar föräldraledighet en längre tid. Flera av männen 

tänker på föräldraledighet samtidigt som de och deras partner börjar planera för att skaffa 

barn. Föräldraledighet är i många fall en långsiktig planering. Planeringen är baserad på 

diskussioner om när föräldrarna ska skaffa barn och hur fördelningen av föräldraledigheten 

ska ser ut (Chronholm, 2004). Däremot en respondent har diskuterat det med sin partner såväl 

innan som under hennes graviditet för att båda tyckte att det var viktigt att prata och samtidigt 

planera det.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  
 
Din bakgrund: Hur gammal är du? Kön? Var är du född/uppväxt? Vad har du för utbildning? 
Vad arbetar du med? Är du gift eller sambo? Har någon av ert barn sedan tidigare? Hur 
många barn har ni? I vilket ålder? Vad är det för kön? Vad är din bruttolön i månad? Vad är 
din mans/sambo bruttolön i månad? Vad är ditt etniska ursprung?  
 
Del I 

1. Vem av er som köper kläder för barnet/barn? 1a) Hur kom det sig tycker du? 
2. Vem som bestämmer vilka kläder barnet/barn ska ha på sig varje dag? 
3. Hur fördelar ni barntillsyn hemma? Vem gör vad: Går och hämtar barnet/barn från 

förskolan, går och lägger den i säng, samt borstar tänderna på barnet? 
4. Vem av er som leker med barnet mest? 4a) Varför just du/din man/sambo? 
5. Vem som har hittat på det som barnet gillar att leka? 5a) Hur kom det sig? 
6. Vilken tid läggs barnet/barn i sängen på vardagar och på helgerna? 
7. Vem av er som läser för barnet/barn? 8a) Varför just du/din man/sambo? 
8. Vem av er som tar ledigt från jobbet när barnet/barn är sjuk? 8a) För att? 
9. Vem som går till vårdcentralen när barnet/barn är sjuk? 9a) För att? 
10. Med vem av er barnet/barn är mest hos när ni tittar på TV? 
11. Vem av er som hjälper med att mata barnet/barn? 11a) Hur kom det sig? 
12. Vem av er har tagit mest hand om när barnet/barn var nyfödda? 12a) För att? 

 
Del II 

1. Hur kan du definiera begreppet jämställdhet mellan två föräldrarna? 
2. Hur många timmar jobbar du i månad? 
3. Hur många timmar jobbar din man/sambo i månad? 
4. Vem av er tar största initiativ så att barnet/barn får det bästa tycker du: att det trivs, 

inte gråter, får som de vill? 
5. Finns det något positivt/negativt med att ha barn tycker du? 
6. Tycker du att omsorgsarbete runt barnet/barn är rättvist fördelat mellan dig och din 

man/sambo? 
 

Del III 
1. Har någon av er tagit föräldraledighet? 
2. När var det? 
3. Varför det? 
4. Var det gemensamt beslut till att ta föräldraledighet?  
5. Var det innan barnets födelse eller efteråt? 
6. Hur har ni delat på föräldraledighet? 
7. Vem av er har tagit det längst föräldraledighet? 
8. Varför det? 
9. Är det viktigt att ta föräldraledighet tycker du? 9a) Varför det? 
10. Är du positivt inställd till föräldraledighet i allmänhet? 10a) Varför det? 
11. Planerar ni skaffa fler barn i framtiden? 11a) Varför det?  

 
 

 30


	Kvinnan kan idag ta ledigt från sitt arbete och erhålla föräldrapenning från och med sextionde dagen till och med den elfte dagen innan födelsen. I annat fall kan båda ta ut 60 dagar av föräldrapenning efter barnets födsel. Förutom detta har föräldrarna varje år rätt till tillfällig föräldrapenning under 120 dagar för vård av sjuka barn som är under tolv år, och därtill även 480 dagar med föräldrapenning innan barnet fyller åtta år. Mannen har också rätt till 10 dagar av tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födsel ( www.unionen.se).   

