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Sammanfattning 

Denna uppsats är en kvalitativ studie som behandlar motiv och argument bakom uppdelningen av 

föräldraledigheten. Frågeställningen är följande: 

 Hur delar våra utvalda par upp föräldraledighetsdagarna, där ena partnern frilansar?  

 Vilka motiv och resonemang ligger bakom denna uppdelning? 

Vi har intervjuat sex par där ena partnern är frilansare och den andra har en vanlig anställning. Anledningen till 

valet av den ena partnern som frilansare är att det är en annorlunda anställningsform som eventuellt kan bidra till 

nya förutsättningar som i sin tur kan komma att påverka uppdelningen av föräldraledigheten. Tolv olika 

intervjuer har genomförts var för sig där vi båda, som uppsatsförfattare har varit närvarande. Till vår hjälp att 

analysera materialet har vi använt oss utav teorier och tidigare forskning som har en genusinriktning samt en 

ekonomisk aspekt. Studien visar att det fanns flera motiv och argument bakom uppdelningen av 

föräldraledighetsdagarna än anställningsform. De motiv som våra par uppgav var; Försäkringskassan och dess 

allt för krångliga regler (enligt männen i studien), kvinnan som inte ville dela med sig av föräldraledigheten, 

arbetets karaktär som gjorde det omöjligt att vara hemma en längre period, arbetsgivarens inställning som enligt 

paren var negativ till männens ledighet, utbildning samt ekonomin. Utbildningens del i uppdelningen var inte så 

självklar men det fanns en tendens bland våra deltagande par att ju högre utbildning mannen hade desto längre 

föräldraledighet tog han ut. De olika motiven som gavs kunde rangordnas på så sätt att det i alla paren först och 

främst var ekonomin som styrde den slutgiltiga uppdelningen, oavsett vilka avsikter man hade från början. De 

motiv som uppgavs stämmer väl överens med de teorier och tidigare forskning som använts i denna studie. 

Genusaspekten syns i resultatet på så sätt att det föreligger, hos alla par, en ”naturlig” förväntan om att det är 

kvinnan som ska ta ut störst del av föräldraeldigheten. Det visar sig även att genusteorierna överensstämmer med 

vårt resultat om föräldraledigheten som frivillig för män, men ofrivillig för kvinnan. Den ekonomiska aspekten 

visar sig tydlig genom att vara det huvudsakliga argumentet för uppdelningen av föräldraeldigheten. Utifrån ett 

nyttomaximeringsperspektiv visar vårt resultat även att det är den person i familjen som har störst ekonomisk 

inkomst som tar ut minst föräldraeldighet, detta för att öka nyttan för familjen som helhet.  

Hos alla utvalda par stod mannen för den större delen av hushållets inkomst och det var kvinnan som tog ut den 

större delen av föräldraledigheten, även då hon frilansade. I två av paren delade tog kvinnan ut hela 

föräldraledigheten. Ett av paren skiljde sig från mängden då mannen tog ut hela fyra månader av 

föräldraledigheten. I ytterligare ett par tog mannen ut två månader och kvinnan resten, trots att hon även arbetade 

samtidigt. Resterande två par delade upp dagarna så att männen tog ut 2 månader och kvinnorna resten.  
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Inledning 

Försäkringskassans syfte är att par ska dela på föräldraledigheten för att gynna kvinnors 

villkor på arbetsmarknaden genom att de fortare ska kunna komma tillbaka i arbete efter 

barnafödandet (Socialförsäkringsrapport, 2011:13). År 2010 stod männen för ca 23 % av de 

uttagna föräldradagarna i Sverige (Försäkringskassan, 2012-03-29). Tittar man på statistik ser 

man att det finns en positiv trend  genom åren, att männens andel 

av föräldraledigheten ökar (ibid.). Föräldraförsäkringen har till stor del haft som syfte att öka 

mäns uttag av föräldraledighet och deras tid med barnen.  

I takt med samhällsförändringar har nya anställningsformer växt fram och blivit allt vanligare, 

däribland frilansyrken, som är en form av egenföretagande. Antalet egna företagare har ökat 

med 23 % från år 2004 till 2010 (Statistiska Centralbyrån, 2011). Frilansaren erbjuder sina 

tjänster till andra men är inte anställd. Arbetstiden, eftersom den disponeras efter vad arbetet 

kräver, kan vara oregelbunden. Ofta får frilansare betalt per utfört jobb vilket innebär att de 

kan ha en ojämn månadsinkomst. Att vara frilansare kan därför skapa osäkerhet både 

ekonomiskt och socialt vilket kan påverka hur föräldrar väljer att dela upp föräldraledigheten 

(se t.ex. Allvin m.fl., 2006; Hanson, 2004). Vi har dock inte funnit någon forskning eller 

vetenskaplig studie om hur frilansyrket påverkar uppdelningen av föräldraledigheten. 

Däremot finns det en hel del forskning och teorier om hur föräldrar väljer att dela upp 

ledigheten från ett jämställdhetsperspektiv, dels utifrån ett genus- såväl som ett ekonomiskt 

perspektiv. 

I vår uppsats vill vi undersöka hur par, där den ena partnern är frilansare, har delat upp 

föräldraledigheten, samt vilka argument som ligger bakom den uppdelningen. Vi vill med 

hjälp av utvalda teorier och tidigare forskning undersöka om paren i undersökningen utgått 

från stereotypiskt könsrollstänkande (där mannen ses som familjeförsörjare och kvinnas 

uppgift är moderskapet) i sina argument till hur uppdelningen har skett. Eller är det rent 

ekonomiska aspekter som ligger bakom parens beslut? Ämnet är intressant då frilansyrket har 

blivit en allt mer vanlig arbetsform med väldigt varierande arbetstider och inkomster som 

skiljer sig från vanliga 9 till 5 jobb. Detta borde innebära att nya argument och förutsättningar 

skapas, vilka kan påverka motiven bakom uppdelningen av föräldraledigheten. Vi hoppas att 

vår studie kommer kunna bidra med kunskap inom detta område, då vi själva inte funnit 



 

 2 

någon forskning om hur par där en av parterna frilansar väljer att dela upp föräldraledigheten. 

Vår förväntning när vi inledde studien var att den person i förhållandet som var frilansare 

skulle tagit ut mest föräldraledighet. Argumentet till denna hypotes var frilansarens osäkra 

inkomst och arbetssituation (jfr. Becker, 1991). För att maximera och säkerställa familjens 

nytta borde den som har en säker inkomst stå för huvuddelen av förvärvsarbetet.  

Till vår hjälp har vi använt oss av Creswells definition och riktlinjer av en fenomenologisk 

studie (Creswell, 2007). Sex par boende i Stockholm intervjuades, där den ena partnern var 

frilansare. 

Syfte/Frågeställning 

Syftet är att analysera några utvalda pars uppdelningar av föräldraledighet, där ena partnern 

frilansar. Vi vill försöka komma åt resonemang och tankar hos paren som kan förklara varför 

de har gjort de val de har gjort. Det finns en del förutfattade meningar kring föräldraledighet. 

Dessa är inriktade på att det för det mesta är mamman, oavsett omständigheter, som tar ut 

större delen av föräldraledigheten medan pappan fortsätter att arbeta. Eftersom frilansare har 

väldigt osäkra anställningsformer och osäker inkomst, tror vi att dessa aspekter även måste tas 

med i beräkning. Vår frågeställning är följande: 

 Hur delar våra utvalda par upp föräldraledighetsdagarna, där ena partnern frilansar? 

 Vilka motiv och resonemang ligger bakom denna uppdelning? 

Avgränsning 

Vi har intervjuat par som bor i Storstockholm för att kunna träffa deltagarna personligen och 

genomföra intervjuerna. Detta val baserades på att vi själva bor i Stockholm och med tanke på 

tidsaspekten hade det inte varit möjligt att åka längre bort för att genomföra intervjuer. 

Föräldrarna i studien lever i ett gemensamt hushåll och är båda vårdnadshavare för barnet i 

fråga. Det sistnämnda är även ett krav för att ha rätt till föräldrapenning. Vidare måste de 

flesta föräldradagarna vara utnyttjade vid intervjutillfället för att minimera risken för 

hypotetiska svar kring uppdelningen. Eftersom frilansyrket kan sträcka sig över flera olika 

yrken, som i sin tur kan påverka uppdelningen av föräldraledigheten på olika sätt, har vi valt 

att begränsa oss till frilansare som arbetar i mediabranschen. En annan självklar avgränsning, 
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med hänsyn till studiens syfte, är att åtminstone en av parterna måste vara frilansare. För den 

andre hade vi däremot en variation av vad gäller sysselsättning.  

Uppsatsens disposition 

För att få en bild av vad som kan påverka uppdelningen av föräldraledigheten har vi som 

teoretisk utgångspunkt valt teorier och tidigare forskning med fokus på ekonomi samt genus. 

Dessa teorier redogörs det för under våra teoretiska utgångspunkter. Därefter går vi igenom 

föräldraförsäkringen och dess regler, med en speciell inriktning på frilansyrket, d.v.s. 

egenföretagare. Vidare följer en genomgång av material och metod som utförligt beskriver vår 

process från början till slut. Först återfinns en förklaring av den urvalsprocess som vi använt 

oss av, där tydliga kriterier för våra deltagare beskrivs. Efter urvalsprocessen går vi in på hur 

vi har kodat och analyserat vårt insamlade material med hjälp av tematisk kodning som har 

fått styra hur vi har delat in och analyserat intervjuerna, samt kopplat dem till teoretiska 

utgångspunkter. Sedan går vi igenom olika valideringsstrategier som använts för att försöka 

göra studien så tillförlitlig som möjligt. En beskrivning av vår förförståelse för ämnet tas upp 

efter valideringsstrategierna så att läsaren ska kunna se vilken kunskap vi har utgått ifrån och 

om det i så fall kan förväntas ha påverkat vårt resultat eller analys. Då det finns en del etiska 

aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer redogör vi härnäst för hur vi har resonerat kring detta 

så att våra deltagare inte ska känna sig utlämnade. Studien avslutas med en resultatdel samt en 

diskussionsdel. I resultatdelen återfinns citat samt kopplingar till våra två huvudfrågor.  

Teoretiska utgångspunkter 

Genus och ekonomi 

Genus och ekonomi är väl utvecklade områden men vi valde att fokusera på några utvalda 

teoretiker inom dessa områden med teorier som vi ansåg vara av mer övergripande karaktär 

för att kunna koppla dessa till vår mer specifika situation med par där ena partnern är 

frilansare. Författarna Candace West och Don H. Zimmerman (1987), har utvecklat en 

genusorienterad teori som de kallar för Doing Gender. Den handlar om att man som person 

gör kön i olika situationer, vilket leder till att skillnader mellan kvinnor och män skapas och 

upprätthålls. Dessa är varken naturliga, essentiella, eller biologiska. Skillnader mellan manligt 
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och kvinnligt beteende, menar de, kontrolleras och utvärderas ständigt av andra som dömer 

och bemöter oss på olika sätt beroende på vilket kön, gender, vi gör. Detta begränsar 

individers handlingsutrymme.  

West och Zimmermann (1987) redovisar en undersökning gjord av Berk (1985), som handlar 

om uppdelningen av hushållsarbetet och de attityder gifta män och kvinnor har till denna 

uppdelning. Det verkar inte ske någon bedömning av vem som har mest tid, vem som har de 

bästa färdigheter för de olika uppgifterna som hushållet (och även barn) kräver eller vems tid 

som är värd mest. Uppdelningen av hushållsarbetet och överenskommelsen om detta bygger 

snarare på en relation mellan arbetskravens struktur och de normativa förväntningar som är 

kopplade till detta arbete, som i sin tur är genusrelaterat och ser olika ut för kvinnor och män. 

Värt att ifrågasätta är vad Berk menar med att det inte verkar ske någon bedömning om vem 

som har de bästa färdigheterna. Eftersom hushåll och barnomsorg är kopplat till det kvinnliga 

könet, eller genus, d.v.s. att det är kvinnan som är mest lämpad för att utföra dessa sysslor, 

borde då inte kvinnan ha de bästa färdigheterna för detta? Vidare om nu dessa sysslor är 

förknippade med kvinnan borde hon då inte ha undansatt mest tid till hushållet i förhållande 

till mannen. Berk lägger hon märke till att valet av hur mycket en kvinna förvärvsarbetar 

påverkas av hur mycket arbete hushållet kräver. Här blir en viktig aspekt att männens tid i 

förvärvsarbetet däremot inte alls påverkas av hushållets uppgifter. Det som rättfärdigade 

denna uppdelning av arbete (som kvinnorna i Berks undersökning uppgav, både deras egna 

och männens), var antagandet om att det är kvinnans uppgift att ta hand om hushåll och barn. 

Berk menar att det finns två produktionsprocesser som stödjer denna uppdelning. Den första 

är produktionen av varor och tjänster i hushållet och den andra är genus. Hon menar att man 

gör kön (Do Gender) när man gör hushållsarbete och tar hand om barn. Genom att kvinnor 

engagerar sig i hushållsarbetet och männen väljer att avstå styrker man detta beteende och ger 

en naturlig bild av vad en man och en kvinna ska ägna sig åt. Nyare studier inom detta område 

har gjorts, där slutsatsen blev att hushållsarbete och barnomsorg fortfarande ses som uppgifter 

som kvinnan har det huvudsakliga ansvaret för (se t.ex. Johansson och Klint, 2008). 

Även William T. Bielby och Denise D. Bielby (1989) redovisar en genusförklaring till 

uppdelningen av hushålls- och förvärvsarbete, och därmed även uppdelning av tid med barn. 

De menar att män och kvinnor skapar familj- och arbetsroller, som de identifierar sig med, i 

enlighet med de könsbaserade rollerna som de engagerar sig i genom hela livscykeln. 

Effekten av ett avbrott i karriären för familjeidentiteten har ingen signifikant betydelse för 

kvinnor men däremot är den väldigt starkt negativ för män. En förklaring till detta kan vara att 
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män och kvinnor har olika uppgifter i familjen och om männens yrke tas bort försvinner en 

del av hans koppling till sin papparoll och sin familjeidentitet. Bielby och Bielby menar att 

förklaringen till uppdelning av hushållsarbete inte har med ekonomi att göra, d.v.s. vem som 

har den större inkomsten. Istället tror de mer på en genusbaserad förklaring där olika kön 

identifierar sig med olika roller.  Gifta kvinnor kan ge förtur åt familjeidentiteten och 

identifiera sig mindre med yrket om de starkt identifierar sig med familjerollen, och tvärtom. 

Dock bör det tilläggas att kvinnor justerar sina yrkesidentiteter för att deras familjeidentiteter 

ska få plats, men detsamma gäller inte för männen. Män å andra sidan behöver inte göra dessa 

förhandlingar mellan yrkes- och familjeidentiteterna. Könsskillnaderna i vad man tenderar att 

engagera sig mest i kan förklaras genom skillnader mellan kvinnor och män och vilken 

rollfunktion de har i familjen respektive på arbetsplatsen. Om man ser till familjer med 

traditionella uppdelningar av arbete, tar kvinnan ansvar för hushållsarbetet och går därför in i 

en specifik roll. Denna roll innefattar ett visst beteende som kvinnan bör leva upp till för att få 

stanna kvar i och räknas till denna roll, som hushållsansvarig och mor. Kvinnor och män 

formar olika plikter till familjerollen på grund av att plikterna för könen, d.v.s. en man och 

kvinna, ser olika ut. Däremot skulle män förmodligen bli lika familjeorienterade som 

kvinnorna om de hade huvudansvaret för hem och barn. 

Gary S. Becker (1991) har utvecklat en ekonomisk teori om uppdelningen av hushålls, - och 

förvärvsarbete samt vem som förväntas ta hand om barnen. Utgångspunkten är att individer är 

rationella och gör rationella val. Traditionellt sett har gifta kvinnor ägnat mest tid åt hushåll 

och barnomsorg, medan gifta män ägnat mest tid åt marknadsaktiviteter. Becker menar att 

uppdelningen av uppgifter inom familjen bestäms dels av biologiska aspekter men även av 

olika erfarenheter och investeringar i humankapital. Vidare menar han att var och en bör 

specialisera sig på det som han/hon är bäst på för att maximera familjens nytta/vinst. Becker 

har en altruistisk syn på familjen där han ser familjen som en enda enhet med en 

nyttofunktion. Han tar alltså inte hänsyn till individerna var för sig utan menar på att 

specialiseringen sker för att öka nyttan för familjen som helhet. Även om alla inom familjen 

var biologiskt identiska så tjänar familjen ändå på att medlemmarna specialiserar sig inom 

olika områden så att allokeringen av tid och inskaffandet av humankapital riktas mot det de är 

bäst på.   

En förklaring Becker (1991) har till varför det ofta är kvinnans ansvar att ta hand om barnet 

går att finna i ett biologiskt perspektiv. Kvinnan är skapad för att bära, föda och amma ett 

barn och detta kan ses som en investering i kvinnans kropp. Då kvinnan bär på barnet under 
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en lång tid och går igenom många påfrestningar, vill hon att den biologiska investeringen ska 

vara värt besväret. Bästa sättet att kontrollera det är att ta hand om barnet själv. Män har varit 

mindre biologiskt bundna till att ta hand om sina barn. Istället har de sett till att det finns mat 

på bordet, ordnat så att det finns kläder till alla i familjen och fungerat som beskyddare. Även 

om hustrun och mannen har exakt samma humankapital och erfarenheter kommer de ändå 

som familj att tjäna mer på att mannen specialiserar sig på förvärvsarbete och kvinnan på 

hushållsarbete. Detta kan kritiseras eller åtminstone kan det tilläggas att detta faktum framför 

allt gäller för kvinnor och män i ett historiskt perspektiv. Idag finns det billig barnomsorg i 

Sverige och kvinnors löner har ökat vilket gör att specialiseringen till ”hemmafru” är för 

kostsam. Becker menar även att eftersom kvinnan historiskt spenderat större delen av tiden 

med att vara gravid och uppfostra barn kommer hon att införskaffa sig humankapital som ökar 

hushållseffektiviteten och får därmed en så kallad komparativ fördel inom detta område 

gentemot sin partner. Detta stämmer till viss del idag. Visserligen är det kvinnan som är 

gravid och inte mannen, men i dagens samhälle skaffar sig familjer allt färre barn vilket leder 

till att kvinnor inte spenderar så stor del av sin tid med att vara gravida och även när de är 

gravida kan de arbeta. Det är först när de har spädbarn som det blir svårt. Mannen däremot, 

enligt Becker, kommer istället införskaffa sig humankapital som gör honom mer effektiv på 

marknaden, eftersom det är där han spenderar större delen av sin tid. Mannens komparativa 

fördel blir därför förvärvsarbete. Detta fenomen förstärker denna biologiska uppdelning av 

hushålls- och förvärvsarbete. Det blir även svårt att skilja sociala och normativa fenomen från 

biologiska när det gäller uppdelningen av arbete.  

Tidigare forskning 

Ofta lyfts det fram fyra olika antaganden om hinder för mäns uttag av föräldraledighet; 

traditionella könsroller, ekonomiska skäl, arbetsgivarens attityder och kvinnan som inte vill 

dela med sig av föräldraledigheten (se t.ex. Bekkengen, 2002; Sundström och Duvander, 

2002). 

Traditionella könsroller antas vara ett hinder för män att ta ut föräldraledighet. Med det antas 

att män och kvinnor har fastnat i ett föråldrat beteendemönster som inte passar in i det 

moderna samhället. Ett mönster som är svårt att bryta och som innefattar stereotypiskt 

tänkande om könsroller där mannen har en roll som familjeförsörjare och kvinnans roll är 

familjevårdande och inriktad på moderskapet. Uppdelningen av föräldraledigheten kan 
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beskrivas som en förhandling som sker på två olika arenor; i parrelationen och i 

arbetsorganisationen (Bekkengen, 2002). I de fall där ingen förhandling sker mellan paret, 

verkar det vara underförstått och givet att föräldraledigheten är kvinnans ansvar (ibid.). När 

däremot männen själva vill ta del av föräldraledigheten uppstår flera handlingsalternativ, och 

frågan tas upp till förhandling i såväl familjen som på arbetsplatsen. Om och hur mannen ska 

vara föräldraledig avgörs av mannen (Bekkengen, 2002; Almqvist, Sandberg och Dahlgren, 

2011). Kvinnans ”om” fastställs i princip i samma stund hon väljer att bli förälder 

(Bekkengen, 2002). För att beslutet (om hur uppdelningen ska se ut) ska ge ett enhälligt och 

gemensamt intryck förminskas ofta betydelsen av förhandlingen ner hos paren (Almqvist, 

Sandberg och Dahlgren, 2011). Även Lundberg och Pollack (1996) tar upp förhandling i par 

där den med överordnad maktposition kan påverka förhandlingen till sin egen fördel. 

Ekonomiska skäl som hinder, används ofta både när mannen tjänar mest i parrelationen och 

när han tjänar minst. När mannen tjänar mest bör han avstå från föräldraledighet p.g.a. att 

familjens förlorade inkomst blir större när han tar ledigt. Har mannen den lägsta lönen så kan 

man hävda att han avstår för att hans föräldrapenning skulle bli för låg jämfört med kvinnans 

(Bekkengen, 2002). Ett annat ekonomiskt argument som lyfts fram är att kvinnans frånvaro 

från arbetet blir mindre kostsam eftersom kvinnodominerande yrken tenderar ha lägre lön än 

mansdominerande (Bygren och Duvander, 2012), vilket gör att det blir billigare för företag att 

anställa en ny kvinna än en man. Faderns inkomst har dock en positiv effekt på hans uttag av 

föräldraledighet. Vidare har mannens inkomst större påverkan än kvinnans när det gäller att 

förklara hur uppdelningen av föräldraeldigheten ska komma se ut (Sundström och Duvander, 

2002). 

Kvinnans utbildningsår har en positiv inverkan på männens föräldraledighet, så att ju högre 

utbildning kvinnan har desto längre blir ofta mannens föräldraledighet (Sundström och 

Duvander, 2002). Sambandet utbildningsår för männen har däremot en negativ effekt på deras 

(männens) föräldraledighet men får en positiv inverkan då variabeln inkomst läggs till, 

konstanthållet för övriga variabler (ibid.). Detta kan förklaras genom att välutbildade mödrar 

vill återgå till sitt arbete tidigare för att inte tappa i löneutveckling och att välutbildade 

föräldrar har ett mer jämlikt förhållande och är mer sinnade att dela mer lika på 

föräldraledigheten (ibid.). Vidare tenderar fäder i familjer där både kvinnan och mannen har 

låg inkomst att ta ut färre föräldradagar (ibid.) 
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Arbetsgivarens attityder är ett vanligt argument som ses som ett hinder för mäns uttag av 

föräldraledighet (Bekkengen, 2002; Almqvist, Sandberg och Dahlgren, 2011). Fäders uttag 

beror till stor del på vilken karaktär deras arbetsplats har. Faktorer som påverkar negativt och 

ofta leder till kortare föräldraledighet är om fadern arbetar inom den privata sektorn, arbetar i 

ett mansdominerat yrke eller om han arbetar på en arbetsplats där andra män tidigare inte tagit 

ut någon vidare föräldraledighet (Bygren och Duvander, 2012). En arbetsgivare med negativa 

attityder, eller som avstår från att uppmuntra män till föräldraledighet, betraktas även som ett 

hinder. Dock finns studier som indikerar att det mest handlar om mäns upplevelser och egna 

förväntningar om hinder (Bekkengen, 2002; Almqvist, Sandberg och Dahlgren, 2011). Det 

finns också studier som visar att män har mer att förlora karriärsmässigt och lönemässigt på 

att vara föräldraeldiga än vad kvinnor har (se t.ex. Albrecht et al., 1999). En annan negativ 

effekt för mäns uttag av föräldraledighet är om modern arbetar inom ett kvinnodominerade 

yrke. Detta eftersom att kvinnodominerade yrken har ofta mer rutiner för och förväntningar 

om kvinnors föräldraledighet (Bygren och Duvander, 2012). Historiskt sett har kvinnan haft 

mindre att förlora på att vara föräldralediga jämfört med männen vilket kan vara en förklaring 

till varför männens situation och arbetsplats har större inflytande på uppdelningen (ibid.). 

Diskursen om kvinnan som har en negativ attityd och inte delar med sig utgår från att det är 

kvinnan som har makten i hemmet. Denna makt skulle även inkludera att kvinna är den som 

avgör om mannen ska vara föräldraledig, samt hur föräldraledigheten i så fall ska fördelas 

(Bekkengen, 2002; Bygren och Duvander, 2012). Mödrarna ger inte alltid avkall på sina 

privilegier när det gäller att ta hand om barnen, därmed utgör de ett motstånd till männens 

föräldraledighet (Bekkengen, 2002). 

Föräldraledigheten fungerar även som normbildare vilket kan bidra till upprätthållandet av det 

traditionella könsrolltänkandet, vilket kan försvåra en jämställd uppdelning. (Bekkengen, 

2002). Normen är dock olika för män och kvinnor (även om den idag börjar bli mer och mer 

lik vad gäller föräldraledighet) trots deras formellt lika rättigheter till uttag av 

föräldraledighet. Kvinnors korta föräldraledigheter väcker mer uppseende än såväl männens 

korta som långa perioder hemma (ibid.). När mammans föräldraledighet stannar vid 6-7 

månader så upplevs det vara en kort tid och upplevs som avvikande av såväl föräldrarna själva 

samt av andra i deras omgivning, t.ex. arbetsgivare. När männen är hemma 4 månader 

betraktas det dock som en lång föräldraledighet (ibid.).  
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Mannens föräldraledighet är ofta strategiskt planerad och tas ofta i samband med helger, 

sommar- och högtider, då mamman också är hemma (Bekkengen, 2002). Perioden 

kännetecknas mer av familjegemenskap än att mannen övertar ansvaret över barnet (ibid.). 

Detta borde vara under förändring i samvarians med att normen om mäns föräldraledighet 

utvecklas. 

Föräldraförsäkring 

Föräldraförsäkringen har sedan den infördes år 1974 kommit att bli jämställdhetspolitikens 

viktigaste förändringsverktyg (Socialförsäkringsrapport, 2011:13). Försäkringen skulle 

komma att bidra till att traditionella könsroller ifrågasattes och att mans- och papparollen 

lyftes fram. 

Föräldraförsäkringen består av två delar: föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. 

Föräldrapenning är den ersättning som utgår från försäkringskassan i samband med 

barnafödande. Försäkringen ska utbetalas till föräldrar så att de kan vara hemma med sina 

nyfödda barn istället för att arbeta. Tillfällig föräldrapenning betalas ut till föräldrar som 

kompensation för utebliven inkomst i samband med att en förälder är hemma med sjukt barn. 

I dagsläget täcker den tillfälliga föräldrapenningen barn upp till 12 års ålder för ett maximum 

av 120 dagar per år och per barn (Försäkringskassan, 2012a).  

Föräldrapenningen möjliggör att föräldrar kan vara ledig från arbetet i en längre 

sammanhängande period, enstaka dagar eller delar av dagar. Som gravid är man berättigad att 

ta ut föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. 

Föräldrapenningen betalas ut i sammanlagt 480 dagar till föräldrar eller till den som är särskilt 

förordnad vårdnadshavare (Försäkringskassan, 2012a). Försäkringen betalas ut till och med 

att barnet har gått ut första året i grundskolan eller till och med den dag barnet fyller 8 år. Vid 

gemensam vårdnad har föräldrarna rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. Av dessa är 60 

dagar reserverade för var och en av föräldrarna, de två reserverade månaderna infördes år 

2002 som ”pappa månader” för att sätta press på arbetsgivare och för att få papporna att ta öka 

sin ledighet. År 1995 infördes pappamånad för fösta gången och var fram till år 2002, trettio 

dagar.  (Socialförsäkringsrapport 2011:13). Dessa 60 dagar kan inte överlåtas till partnern 

utan fryser inne om de inte tas ut innan barnet fyller 8 år (Försäkringskassan, 2012a). 
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För egenföretagare (frilansare) beräknas föräldrapenningen på den sjukpenninggrundande 

inkomsten på rörelsens nettointäkt, d.v.s. resultatet efter avdrag för kostnader, avsättningar 

och egenavgifter, men före skatteavdrag (Försäkringskassan, 2012b). Har den frilansande 

föräldern en väldigt ojämn inkomst slår Försäkringskassan ihop de sista tre årens nettointäkter 

för att beräkna den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är upp till den enskilda personen att 

rapportera in sin inkomst till försäkringskassan så de kan betala ut föräldrapenningen. 

Graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön gäller bara för anställda, inte egna 

företagare (Försäkringskassan, 2012-04-19).  

Material & Metod 

Föräldraledigheten och uppdelningen av densamma är ett fenomen, som alla våra intervjupar 

har upplevt eller upplever just nu. Därför anser vi att det är lämpligt att använda oss utav en 

fenomenologisk ansats i studien. Vi har valt att använda oss av Creswells (2007) definition av 

vad en fenomenologisk ansats innebär, samt vilka metoder som kan vara lämpliga att 

använda. Enligt Creswell innebär en fenomenologisk ansats att man som forskare vill hitta 

kärnan bakom själva fenomenet, i vårt fall de gemensamma argument och potentiella 

orsaksmekanismer som påverkar uppdelningen av föräldraledigheten hos dessa par. När och 

om vi sedan har hittat kärnan bakom fenomenet, ville vi se om det gick att applicera våra 

utvalda teorier och tidigare forskning på vårt insamlade material.  

Viktigt inom denna fenomenologiska ansats, som Creswell (2007) tar upp, är ett begrepp som 

kallas ”bracketing”. ”Bracketing” betyder att man bortser från sin förförståelse eftersom den 

lätt kan styra fokus. Detta redogör vi för längre ner, under rubriken ”Förförståelse”. Creswell 

tar upp en metod som är väldigt vanlig för att finna den inre kärnan. Metoden är djuplodande 

intervjuer, och därför valde vi att följa Creswells råd och använda oss av denna metod. 

Intervjuerna ägde rum i slutet av april. Vi valde att intervjua varje individ var för sig för att 

inte riskera att den ena partnerns närvaro skulle påverkade den andres svar. Dock finns det en 

eventuell nackdel med detta tillvägagångssätt eftersom beslutet ofta tas i förhandling mellan 

partnerna vilket gör att vi kanske missar viktiga maktrelationer ”in action”. Vi valde ändå den 

här metoden eftersom vi ville att alla deltagare skulle få samma chans att säga sitt utan 

partnern. Eventuellt upptäcker vi mer på detta sätt då individerna vågar öppna sig mer när 

deras partner inte var närvarande, eftersom det då inte kan skapa konflikter dem emellan. Men 
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vi utgår även från att det finns en förmodad lojalitet mellan paren som gör att de kanske inte 

säger precis vad som helst även utan den andres närvaro. Dock får vi en mer nyanserad bild 

av deras enskilda och gemensamma upplevelse kring detta fenomen då vi intervjua dem var 

för sig.  

Intervjuerna gick till så att vi båda var närvarande vid alla intervjuer och båda ställde frågor 

till samma intervjudeltagare. Anledningen till detta var att vi ville minimera riskera att missa 

något väsentligt hos deltagarnas utsagor och den risken minskar ju fler som lyssnar på deras 

svar. Vi lät våra intervjupersoner bestämma tid och plats för intervjun efter vad som 

fungerade bäst i deras vardag. Intervjuerna började med en genomgång av våra etiska 

riktlinjer och konfidentialitet. Vi försäkrade deltagarna om att intervjuerna endast är i 

forskningssyfte och att intervjupersonerna kommer att förbli anonyma för alla utom oss, d.v.s. 

vi som genomförde intervjuerna. Vidare tydliggjorde vi för deltagarna att de kunde välja att 

avsluta sin medverkan i vår studie precis när de ville.  

Efter det mer formella gick vi vidare med lite småprat och fika för att skapa förtroende och en 

avslappnad stämning och till sist frågade vi om det var okej att spela in deras svar. Efter att ha 

fått klartecken spelades intervjuerna in med en bandspelare. Valet att spela in intervjuerna 

grundar sig i att vi då helt kunde lägga fokus på deltagarna, få korrekta uttalanden och inte 

titta ner på ett papper och skriva. Det allra först par vi intervjuade användes både som 

förstudie för att se hur väl vår intervjuguide fungerade, samt även till den ordinarie studien.  

Vi märkte att frågorna inte gick att ställa ordagrant eller i en viss ordning då 

intervjudeltagarna hoppade väldigt mycket i sina svar och gick in på frågor som vi egentligen 

hade tänkt komma till i ett senare skede. Vidare så var vi tvungna att lägga till en del 

följdfrågor som vi ansåg var relevanta för vår studie. Efter ett antal frågor slutade vår 

bandspelare fungera då batterierna tog slut så vi tog båda fram papper och penna och 

antecknade resten av intervjun för hand.   

Nästa par som vi intervjuade skiljde sig från det första paret i sitt resonemang och hade fokus 

på olika delar av fenomenet, vilket resulterade i att vi var tvungna att formulera andra 

följdfrågor som var anpassade till just dessa deltagare. Sammantaget bidrog alla par med olika 

information uppdelningen av föräldraledigheten vilket gjorde att vi inte kunde använda en 

strikt intervjuguide som såg exakt likadan ut för alla individer. Istället fick vi modifiera och 

utforma guiden från respektive individs utgångspunkt. Grundintervjuguiden som vi använde 

oss av i alla intervjuer återfinns i bilagan Intervjuguide. Alla intervjuer avslutades med att vi 
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frågade om det var någonting deltagarna undrade eller ville tillägga. Direkt efter varje 

intervjupar transkriberade vi intervjuerna på dator för att inte få allt arbete kvar till slutet och 

för att upptäcka eventuella brister i frågeformuleringar. En del frågor var för otydliga, vilket 

vi märkte redan i förstudien, och därför omformulerade vi och korrigerade dessa. Vi märkte 

även att vissa områden tedde sig mer intressanta än andra vilket bidrog till utveckling av vissa 

frågor samt analysen. Vi gjorde inga uppföljande intervjuer p.g.a. tidsbrist och för att det 

skulle bli väldigt tidskrävande från deltagarnas sida. En annan stor del i vår forskningsprocess 

var att vi gjorde allt arbete, från teori och tidigare forskning till intervju och analysprocessen, 

tillsammans för att det skulle bli så sammanhängande som möjligt.  

Urvalsprocessen 

Vi tog kontakt med sex olika par, där ena partnern frilansade inom mediabranschen. I tre par 

frilansade mannen och i resterande tre par frilansade kvinnan. Vi ville försöka få en så jämn 

fördelning som möjligt könsmässigt. Vi valde att intervjua par som bor i Stockholm så att vi 

kunde träffa dem personligen. Paren vi intervjuade hade alla varit föräldralediga, eller var 

precis i slutet av föräldraledigheten. Vi antog att inga större förändringar i uppdelningen 

skulle inträffa när föräldraledighetsdagarna nästan var slut.  

Den strategi som vi använde oss utav för att få tag på deltagare var med hjälp av ett 

snöbollsurval där vi, genom att lägga ut en förfrågan på Facebook med en tydlig beskrivning 

av vad för typ av par vi sökte till vår studie, fick gensvar från bekanta som kunde 

rekommendera olika par i sina kontaktnät. Facebook var ett noga och övervägt val då man 

kommer åt väldigt många olika individer genom andra vänners kontaktnät. Förutom Facebook 

tog vi kontakt med bekanta som gav oss nummer till par som vi kunde ta kontakt med. Vi 

ville inte använda oss av direkta bekanta i studien då det kan bli snedvridna svar p.g.a. att man 

känner varandra. Det kan innebära att det blir svårare att prata om och erkänna vissa saker. 

Vidare använde vi oss även utav ett kedjeurval på så sätt att några par, som vi blev hänvisade 

till på Facebook och via telefon, kunde rekommendera andra par, där ena partnern var 

frilansare (Creswell, 2007).   

Inget större bortfall förekom i vår studie, det var två par som inte kunde ställa upp men istället 

gav de oss tips om andra par som vi kunde höra av oss till och som tackade ja till deltagandet i 

vår studie. Alla deltagarna fullföljde intervjuerna, och gav sitt samtycke till att vi fick använda 

deras utsagor i vår studie.   
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Kodningsprocess & Analysmetod 

Vi har använt oss utav en induktiv kodning i vår analysprocess (se Frankfort-Nachimias och 

Nachimias, 1996). Eftersom vi har en del förkunskap har vi skapat frågor utifrån den kunskap 

vi har om ämnet, om vilka faktorer som kan påverka uppdelningen av föräldraledigheten. Den 

induktiva kodningen ger sig till uttryck då vi, som författare, har upptäck intressanta områden 

som våra deltagare nämnt och som vi sedan skapat koder utifrån, vi har alltså låtit det 

empiriska materialet bestämma en del koder.  För att få våra transkriberingar mer 

överskådliga, skapade vi olika teman där vi satte in parens svar. När vi sedan analyserade de 

olika teman var för sig kunde vi se likheter och olikheter mellan paren. Dels skapade vi teman 

utifrån vår förkunskap och de teorier samt tidigare forskning som vi använt oss utav, men en 

del teman skapades utifrån intervjudeltagarna själva. De tog upp vissa områden som vi ansåg 

var av intresse och som alla analyserades var för sig. Vi försökte se om det fanns en 

gemensam faktor bakom uppdelningen av föräldraledigheten, om något av de olika områdena 

vägde mer eller mindre. De koder vi använde oss utav var följande: 

 Branschens syn  

 Ekonomi 

 Inställning 

 Omgivningen 

 Utbildning  

 Försäkringskassans regler  

Med Branschens syn menas vilken inställning till föräldraledighet som deltagarna själva 

upplevde fanns i den bransch de var verksamma i under graviditeten samt föräldraledigheten. 

Koden ekonomi syftar till tankar kring ekonomi och dess betydelse i beslutet av uppdelningen 

av föräldraledigheten. Här hamnar svar som har med vem som tjänade mest att göra. Parens 

inställning handlar om svar som tar upp respektive partners inställning till uppdelningen av 

föräldraledigheten. Om det finns någon öppen eller tyst överenskommelse. Omgivningen är 

en kod som hänvisar till information om hur personer i deras umgängeskrets har hanterat sin 

uppdelning av föräldraledigheten samt om och hur de tycker det påverkat deras egen syn. 

Utbildning var en kod vi skapade för att se om det fanns någon koppling till inställning till 

jämställdhet. Generellt brukar en högre utbildning generera en mer egalitär inställning till 

jämställdhet, vilket i sin tur kan komma att påverka de val som paren gör.  Försäkringskassans 

regler var en kod vi skapade då deltagarna fäste väldigt stor vikt vid dem. I detta tema 
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återfinns information om vilken betydelse försäkringskassan har haft för uppdelningen av 

föräldraledigheten hos våra utvalda par. 

Validering 

För att stärka tillförlitligheten i vår studie av föräldrauppdelningen har vi valt att använda oss 

av Creswells (2007) definition av validitet. Han menar att det är ett mått på noggrannheten i 

forskarens upptäckter. Creswell ser valideringen som en process och menar att det finns 

många olika typer av valideringsstrategier. Några av dessa valideringsstrategier anser vi mer 

lämpliga än andra för vår fenomenologiska studie. Den ena strategin vi använt oss utav är att 

förklara vår bias vi hade innan vi genomförde intervjuerna och analysen, för att läsaren ska 

förstå vår position och antaganden i och under själva forskningsprocesen, något som i sin tur 

kan ha påverkat undersökningen, tolkningen och dess slutgiltiga utfall. Vidare för vi en 

diskussion kring sannolikheten att intervjupersonerna i själva verket endast har gett de svar 

som de tror att vi vill höra. När vi var klara med vår studie gick vi tillbaka till 

intervjupersonerna och visade upp våra resultat och slutsatser för att få deras syn på 

trovärdigheten av resultaten och tolkningarna. Vi fick allas godkännanden. En tredje metod vi 

tillämpat är användningen av en extern kontrollperson, som inte har någonting med studien att 

göra, som har läst igenom uppsatsen. Denne person gav respons på om han/hon tyckte att 

slutsatserna och upptäckterna som vi gjort hade stöd av det datamaterial vi redovisar i 

uppsatsen. Här fick vi reda på en de formuleringar som var svårförståeliga som vi korrigerade. 

En annan viktig del för att förstärka valdideringen i vår studie är att vi definierar fenomenet vi 

studerar, samt vilka kriterier som måste vara uppfyllda, så att övriga läsare lätt kan bedöma 

om vi verkligen har undersökt det vi påstått oss undersöka, samt kan se om vi har kommit 

fram till rimliga resultat och besvarat vår forskningsfråga.  

Förförståelse 

Den förförståelse vi har kan komma att påverka vår studie. Eftersom vi är intresserade av hur 

par delar upp föräldraledigheten har vi gjort en del forskning på ämnet. Vår forskning 

(research) har utgått ifrån ett könsperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. Vi har studerat 

hur uppdelningen av föräldraledigheten kan förstås med hjälp av stereotypa föreställningarna 

om kvinnans ansvar för hem och barn och mannens ansvar för försörjningen, som bland annat 

Bielby och Bielby (1989) och West och Zimmerman (1987) har utvecklat teorier kring. Vi har 
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även studerat hur uppdelningen kan ses ur ett mer ekonomiskt perspektiv, med hjälp av 

Beckers teorier (1991). Den som tjänar minst i förvärvsarbete bör enligt ett ekonomiskt 

rationellt perspektiv ta ut större delen av föräldraledigheten, eftersom det minimerar den 

ekonomiska förlusten för familjen. Risken med denna förförståelse är att vi missar andra 

faktorer som kan spela in på fenomenet vi studerar. Det är därför viktigt att vi försöker lägga 

undan vår förförståelse under intervjuerna för att få in fakta som intervjupersonerna anser 

relevanta och inte endast ställa frågor som är kopplade till kön eller ekonomi (Creswell, 

2007).   

Etiska aspekter 

Då vi ville behandla våra deltagare med största respekt har vi tagit hänsyn till flera etiska 

aspekter. Det finns fyra olika osäkerhetsområden vid en kvalitativ intervju; informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke har vi 

arbetat aktivt med. Vi informerade våra informanter om vår forskningsfråga och vilket 

tillvägagångssätt vi tänkte använda. Vidare var vi noga med att klargöra att det är frivilligt att 

delta i våt studie, vilket innebär att de kan välja att avsluta deltagandet precis när de vill under 

studiens gång. Vi valde att inte berätta om våra teoretiska utgångspunkter, d.v.s. ekonomiska- 

och könsaspekter, då vi inte ville riskera att deras resonemang och svar kring uppdelningen av 

föräldraledigheten skulle influeras av dessa inriktningar. I efterhand, då studien var avslutad, 

kunde de läsa om vår teorikoppling. För att bekräfta våra deltagares konfidentialitet 

försäkrade vi dem att deras utsagor endast kommer att användas i forskningssyfte samt att 

deras identiteter kommer att förbli anonyma, på så sätt att vi ger dem alias i transkriberingarna 

och att inspelningsbanden endast kommer användas av oss, vi som genomför intervjuerna. För 

att andra ska kunna granska våra transkriberingar har vi döpt om våra intervjupersoner till IP 

1, IP 2, IP 3 o.s.v., där IP står för intervjuperson och där IP1 och IP2 är ett par o.s.v. Alla udda 

siffror är kvinnor och alla jämna siffror är män. Genom att kalla intervjupersonerna för IP 

bibehåller de sin anonymitet som vi utlovat.  Kring osäkerhetsområdet konsekvenser har vi 

resonerat på så sätt att vår studie enligt vår bedömning inte orsakade någon skada för 

deltagarna då de förblir anonyma. Visserligen kan det uppstå konflikter mellan paren när de 

blir mer medvetna om hur deras val av uppdelningen har gått till samt vilka resonemang som 

låg bakom. Då vi befinner oss i forskarens roll har vi analyserat oss själva i vår process. Vi 

har försökt att uppnå hög vetenskaplig kvalitet genom att redovisa vår studie på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Forskningen skall även vara oberoende, vilket vi kände att 
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den var då vi inte hade några påtryckningar från något håll. Denna studie behövde inte 

finansieras utan krävde endast tid från vår sida. Eftersom vi endast valde att använda oss av 

intervjuer till vår studie ansåg vi att risken för ”going native” (d.v.s. man tolkar och 

rapporterar ur deltagarnas perspektiv och inte sitt eget forskarperspektiv) var minimal 

eftersom vi endast träffade och intervjuade dessa personer vid ett enstaka tillfälle (Brinkmann 

och Kvale, 2009).    

Resultat 

I alla våra par var det kvinnan som hade tagit ut största delen av föräldraledigheten, oavsett 

vem i relationen som var frilansare. Vad gäller den ekonomiska aspekten hade alla männen i 

vår undersökning högre inkomst än kvinnorna, vilket de flesta paren även uppgav som den 

främsta anledning till hur uppdelningen av föräldraledigheten kom att se ut. Det enda 

avvikande paret, vad gäller inkomsten, var där det i början av graviditeten var kvinnan som 

tjänade mest men där mannen i fjärde månaden fick en fast anställning och därmed den högsta 

inkomsten.  

Ett vanligt förekommande argument som de tre frilansande männen använde (IP4, IP10 och 

IP12 i bilaga Presentation av informanter) var att deras yrke var av sådan karaktär att de inte 

kunde vara ifrån arbetet en längre tid. Detta argument återfanns även hos en frilansande 

kvinna (IP1), vilket även syntes i uppdelningen av föräldraledigheten mellan henne och 

hennes partner. Visserligen hade hon tagit ut större delen av ledigheten men hennes man var 

den i vår undersökning som hade varit föräldraledig längst tid, jämfört med de andra männen. 

Han (IP2 i) var hemma i fyra månader, vilket var ovanligt mycket då två män (IP4 och IP6) 

inte tog ut någon föräldraledighet alls. Under hela föräldraledighetstiden kände han dock en 

oro över den ekonomiska situationen, då han vanligtvis stod för den större delen av inkomsten 

till hushållet. Denna man hade även längst utbildning av våra informanter. Kvinnan i detta 

förhållande (IP1) arbetade dock hemma samtidigt som hon var föräldraledig, vilket hennes 

partner, IP2, inte gjorde.  

De övriga manliga informanter i vår studie (IP4, IP6, IP8, IP10 och IP12) hade ingen 

universitetsexamen och männen med kortare utbildning, d.v.s. utan gymnasieutbildning, (IP4, 

IP6 och IP12) var de som var föräldralediga kortast period. Argument som användes var att 

kvinnans lön inte skulle räcka till för att försörja hela familjen och behålla samma 
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levnadsstandard som de hade innan graviditeteten. En frilansande kvinnlig informant uppgav 

följande: 

…Jag fick hela föräldraledigheten för det fanns ingen möjlighet att jag skulle 

kunna försörja hela vår familj, med boende och allting. Då skulle jag behöva 

jobba häcken av mig. Med tanke på vad jag tjänar, med mitt arvode per dag och 

vad [min mans]arvode är per dag så behöver ju han bara jobba några dagar, 

medan jag behöver kanske jobba vare dag i en månad för att komma upp i det. 

 I ett par med två gemensamma barn, IP3 och IP4, där mannen var frilansare, fördes det ingen 

diskussion kring den ekonomiska aspekten under den första graviditeten. Istället var det 

underförstått att kvinnan skulle ta hela ledigheten eftersom hon studerade. Under andra 

graviditeten fördes inte heller någon ekonomisk diskussion trots att hon då var fast anställd. 

Även om kvinnan tog ut större delen av föräldraledigheten var hennes partner ändå hemma, 

utan att ta ut föräldraledighetsdagar. Tack vare hans yrke hade han råd att vara hemma ändå.  

…Ja men det heter ju så att man gav bort så många dar det gick till [sin 

partner] för hon hade ju mycket högre SGI än vad jag hade så vi kunde ju vara 

hemma alla tre där ett tag. Fast hon tog ut föräldraledigheten fast jag var ändå 

hemma…för jag hade redan tjänat in pengar. Så det tyckte jag var lyxigt. 

Förklaringen till att kvinnan i ovanstående par hade ett högre SGI (sjukpenninggrundande 

inkomst) än sin partner var p.g.a. att mannen inte hade redovisat tydligt till Försäkringskassan 

vad hans årsinkomst var. Enligt deras papper var årsinkomsten betydligt lägre än vad som i 

realiteten varit fallet. Vidare uppgav mannen att det var komplicerat att redovisa sin 

årsinkomst p.g.a. yrkets karaktär. Han tyckte det tog lång tid.  

Arbetsplatsens- och branschens inställning till föräldraledighet uppgavs också som argument 

för hur uppdelningen kom att se ut för några av paren. Både från en frilansaspekt och för de 

som hade fast anställning. I ett av paren, där kvinnan (IP1) var frilansande uppgav mannen 

IP2) följande: 

Min chef har en ganska intressant syn på det där, han säger att det är enklare 

att ersätta tjejer som är mammalediga än killar som är pappalediga. Därför att 

killar är pappalediga en så kort tid att de är hopplösa att ersätta. 

Partnern (IP1) till mannen i ovanstående citat uppgav istället: 
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Ja den [IP1:s branschs inställning till föräldraledighet]är väl inte så bra. Syns 

man inte så finns man inte. Jag har tappat kunder och jobb på grund av 

graviditeten. Annars så har jag fått mer respekt när kunder vet att man är 

mamma, man verkar mer seriös och mogen. Många inom mitt yrke anses vara 

väldigt unga och oseriösa vilket gör att jag får en fördel med min mammaroll då 

jag verkar ansvarsfull.  

Det här citatet visar hur modersrollen, eller andras associationer till den, blivit något positivt 

för kvinnan och kan ses i linje med Bielby och Bielbys (1989) studie där kvinnan blir 

accepterad och ansvarsfull då hon fullföljer sin plikt som kommer med hennes 

genusorienterade kön, d.v.s. att ta hand om barn. När hon gör moderskap gör hon kön, som 

West och Zimmermans (1987) och Berk (1985) skulle påpeka. I och med att IP1 gör 

moderskap gör hon även mognad, alltså verkar moderskapet signalera att hon har blivit 

mogen, vilket gör att man visar henne respekt.  

Överlag menar våra informanter att inställningen till föräldraledigheten är mer positiv för 

mödrar än fäder utan hänsyn till bransch och anställningsform. Om en man tar ut en längre 

föräldraledighet upplevs det som något ovanligt och uppmärksammas. I våra intervjuer 

framkommer det även att de frilansande kvinnorna mötte vissa negativa attityder i samband 

med föräldraledigheten. I intervjuerna nämns även att män och kvinnor har olika 

förutsättningar att vara föräldralediga, mycket med tanke på den ekonomiska aspekten då 

kvinnan tjänar mindre i våra par. De två, redan nämnda fäder (IP4 och IP6), som inte tog ut 

någon föräldraledighet upplevde redan från början att det skulle bli stora svårigheter att ta ut 

föräldraledighet på grund av olika hinder, främst ekonomiska. I det ena fallet hade kvinnan 

även uttryckt att hon ville ha den längsta ledigheten. Denna uppfattning om männens hinder 

delades även av kvinnorna i dessa par vilket ledde till att de verkade ha diskuterat vem som 

skulle ta ut hur stor del av föräldraledigheten och att det varit en självklarhet. Dessa två par 

uppgav dock att de inte hade fört någon diskussion kring uppdelningen av föräldraledigheten 

men samtidigt uppger IP6 att de har planerat att han ska ta ut 50% av föräldraledigheten. Det 

kan spekuleras om informationen om förhandlingen undanhålls för att paret ska verka så 

jämställt och enigt som möjligt, vilket Almqvist, Sandberg och Dahlgren (2011) är inne på. 

Förhandlingen kan ha uttryckts på så sätt att den ena partnern har större möjlighet att påverka 

förhandlingen, som Lundberg och Pollack (1996) menar, men att detta undanhålls för andras 

ögon. 
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Alla par utom ett, uppgav att de hade för avsikt innan barnet föddes att dela mer på 

föräldraledigheten, vilket tyder på att en diskussion om uppdelningen faktiskt skett. Denna 

avsikt blev dock inte något som efterlevdes i praktiken, när barnet väl var fött. Intressant i vår 

undersökning var att en man, i det par som från början hade tänkt dela lika på 

föräldraledigheten, inte tog ut några dagar alls i slutändan. Argumentet var att suget på att 

vara föräldraledig försvann då mamman knöt band till barnet samtidigt som han istället 

fokuserade mer på sitt arbete. Detta kan kopplas till Beckers (1991) teori om komparativa 

fördelar där kvinnan redan skaffat sig specifikt kapital för att ta hand om barnet då hon ofta är 

hemma med det direkt efter att det fötts. Mannen kan då istället ses ha en fördel med att 

specialisera sig på förvärvsarbete än att vara föräldraledig. Hos ett annat par ville inte kvinnan 

(IP3) dela med sig av föräldraledigheten, vilket även mannen (IP4) var medveten om. Detta 

resulterade i att kvinnan själv tog de flesta dagarna även om mannen var hemma från jobbet, 

dock utan föräldrapenning, för att de skulle kunna vara tillsammans hela familjen.   

Försäkringskassans regler användes som ett argument till varför männen inte tog ut så stor del 

av föräldraledigheten. Flertalet av männen i undersökningen påpekade att reglerna var för 

krångliga och att det inte var värt den tid det skulle ta att sätta sig in i dem. Detta ansvar 

lämnades istället till kvinnorna. Ytterligare ett argument som användes i samband med 

Försäkringskassans regler var att de ansågs uråldriga och inte anpassade till frilansyrket. En 

av våra manliga frilansande informanter (IP4) var hemma med barn utan att ansöka om 

föräldraledighet på grund av att han upplevde att reglerna var för krångliga att sätta sig in i. 

Vidare hade han synpunkter på de 60 dagarna som endast är tillägnade mannen och som inte 

kan ges till kvinnan. Han var väldigt missnöjd med denna bestämmelse då han menade att om 

han hade fått ge sina 60 dagar till sin partner hade de kunnat vara lediga tillsammans mycket 

längre, då han kunde ta ledigt från sitt arbete ändå, vilket hade gynnat hela familjen.  

Den mannen i vår undersökning som var pappaledig längst, IP2, avvek från resterande män i 

sin uppfattning till föräldraledighet. Han ansåg att fyra månader var lagom, han skulle inte 

vilja vara ledig längre. Anledning var att han inte visste hur han skulle spendera tiden. Han 

kände sig uttråkad helt enkelt. Istället för att reservera fler dagar för pappan, som mamman 

inte kommer åt, menade han att det istället borde satsas på tips vad man kan göra med sitt 

eller sina barn under föräldraledigheten. En annan synpunkt denna man hade var att han inte 

ville vara föräldraledig under barnets första tid. Då kunde man inte göra lika många roliga 

saker tillsammans och han upplevde att det var svårt att knyta kontakt med barnet. Detta kan 

kopplas till Bekkengen som menar att föräldraledigheten är ett val för mannen, men inte för 
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kvinnan, och att den gärna ska vara rolig om mannen ska vara intresserad. Det blev, i vår 

studie, kvinnans ansvar att ha huvudansvaret för såväl barn som allt som hade med 

Försäkringskassan att göra. Hon hade inget val, det var det bara mannen som hade.  

Normer om fäders föräldraledighet börjar förändras och att män stannar hemma och tar hand 

om barn börjar bli mer kompatibelt med den moderna maskuliniteten bland svenska män 

(Almqvist, Sandberg och Dahlgren, 2011; Klinth och Johansson, 2008 ). Detta kan vara en 

anledning till att de olika argumenten och synsätten på mäns föräldraledighet till stor del är 

motstridiga. Förändringen av fäders föräldraledighet har bara börjat och kan därför ses som att 

det inte har blivit en tydlig norm i samhället än. Samma man som tycker att 4 månader är en 

lagom tid att vara föräldraledig säger följande om sin chef och arbetsplatsens inställning till 

föräldraledighet: 

Men han blev besviken när jag ville ta pappaledighet och säger att han själv 

tänkte pappaledighet. Han har också en tjej som är väldigt, som också vill göra 

karriär och det. Men i slutändan har han bara lyckats med en halv fredag. På 

två barn. Ska man bli impad av det eller vad är grejen liksom. 

Motstridiga argument och förklaringar till hur paren kommit att dela upp föräldraeldigheten 

kan även bero på att ämnet är känsligt och att få par vill framställa sig som ojämnställda. 

Detta visar sig i våra intervjuer genom att deltagarna väljer sina ord och formuleringar 

noggrant samt ursäktar sig när de tycker att de låter som ”en stereotyp familj från 50-talet”. 

I vår studie framkom det att männens föräldraledighet ofta planerades in i samband med att 

även kvinnan var hemma och ofta under sommarhalvåret. Förklaringen till detta var att 

männen ville sträva efter att hela familjen kunde vara ”lediga” tillsammans. Detta leder till att 

männen inte själva behöver stå för hela ansvaret för barnen under sin ”pappaledighet”. I 

enighet med Bekkengens (2002) studie verkar fäderna i vår undersökning vilja spendera tid 

med kvinnan och barnet framför egen tid med barnet. Generellt för alla paren i 

undersökningen var målet att familjen skulle kunna tillbringa tid tillsammans, inte sällan 

under fördelaktiga förhållanden med sommar, sol och resor. Paren planerade ofta 

föräldradagarna så att själva ledigheten skulle bli så lång som möjligt. Även rutinerna runt 

barnomsorg verkade som argument för hur föräldraeldigheten skulle planeras. Inskolning på 

dagis sker oftast på sensommaren och brukar avsluta föräldraledigheten, vilket bidrar till att 

det är många fäder som sköter inskolningen, då de ofta förlägger sin föräldraledighet till 
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denna period på året och när barnet hunnit bli lite äldre. I vår undersökning var det en kvinna 

som menade att det faktum att hennes partner skött all inskolning och vab med barnen ses 

som ett argument för att det råder jämställdhet i deras relation. Vad man ofta inte verkar 

reflektera över är att under denna period (inskolningen) så är mannen endast hemma delvis 

med barnen, resterande tid är han själv. Att använda föräldraledighet som ett mått på 

jämställdhet i en relation är i vårt fall problematiskt då många av de frilansande männen i vår 

studie uppgav att de varit hemma med barnet, även om de inte ansökt om eller uppgivit det 

som föräldraeldighet. Kanske är inte heller ”tid” rätt mått att utgå ifrån för att göra en sådan 

analys, eventuellt kan man se det som att kvalitet är bättre än kvantitet. Det kanske inte 

handlar om hur lång tid en förälder spenderar med sitt barn utan istället om vad man gör 

tillsammans. Olika aktiviteter tar olika tid, men det är inte alltid de längsta aktiviteterna som 

är de mest roliga och som blir ihågkomna.   

Omgivningen och hur andra i parens umgängeskrets har delat upp föräldraledigheten uppgavs 

inte av något av paren som ett argument till hur de själva hade gjort. Däremot uppgav alla 

våra par att deras umgängeskrets hade en snarlik uppdelning som deras, d.v.s. att kvinnorna 

hade tagit ut den största delen av föräldraledigheten. Det här kan även förstås i ljuset av att 

förhandlingar mellan paren upplevs ha uteblivit och att uppdelningen setts som ”naturlig” och 

given.  

Värt att nämna är att den större delen av både kvinnorna och männen i vår studie uppfattade 

föräldraledigheten som ett hinder för den egna yrkesutvecklingen oavsett anställningstyp. Då 

båda paren såg föräldraledigheten som ett hinder, fick den ekonomiska aspekten ligga till 

grund i förhandlingen om hur uppdelningen skulle komma att se ut. I våra par var därför 

männen i maktposition i förhållande till kvinnorna eftersom de tjänade mest i samtliga fall.  

Diskussion/Slutsats 

Resultaten vi kom fram till visar tydligt att det finns en koppling både till de teorier vi valt 

och till den tidigare forskning vi fokuserat på. Den mer genusinriktade teorin, som lägger vikt 

vid traditionell rolluppdelning mellan könen, lyser igenom deltagarnas svar. Däremot stämde 

inte informanternas svar överens stämde med vår hypotes i början, vilken var att de som har 

ett yrke av frilansande karaktär borde stå för större delen av föräldraledigheten. Frilansarna i 

våra par, oavsett kön, tog ut färre föräldraledighetsdagar än de med vanlig anställningsform. 
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Även om ekonomin verkar vara det viktigaste argumentet för fördelningen av 

föräldraledigheten hos informanterna verkar det även som att det frilansande yrkets karaktär 

också har en stor betydelse i uppdelningen av föräldraledigheten. En frilansare verkar ha 

större krav på sig att synas än vad personer med vanlig anställningsform har, vilket leder till 

att frilansare måste arbeta mer för att lyckas. Visserligen gäller detta mestadels för de 

frilansande männen men kunde även synas hos en frilansande kvinna. Detta kan kopplas till 

att även männen i vår undersökning i enlighet med Bielby och Bielby (1989) investerar mer i 

yrkesidentiteten än i familjeidentiteten.  

Redan från första intervjun upptäckte vi att uppdelningen av föräldraledigheten var ett 

känsligt ämne. Kvinnorna skämtade om att det lät som om de var 50-talsfruar och männen 

påpekade vid ett flertal gånger att det måste se hemskt ut på papperet, hur de hade delat upp 

föräldraledigheten. Några av männen skyndade sig även att tillägga att de varit hemma mer än 

vad som står skrivet i papperet, eftersom de varit hemma mycket från jobbet ändå, utan 

föräldrapenning. Det verkade vara väldigt viktigt för båda könen att framstå som ett jämställt 

par. Även fast vi i vår kontakt med deltagarna inte berättade om fokus i vår studie var de 

medvetna om de normer som finns om föräldraledighet och strävan efter en mer jämlik 

uppdelning, vilket gjorde att de självmant kom in på det fokus som vi hade i studien. När väl 

männen tog ut föräldraledighet var det oftast i samband med helger, semestrar och då 

mamman ofta var hemma, alltså fungerade deras föräldraledighet mer som en förlängd 

gemensam semester.  Männen verkade föredra att spendera tid med kvinnan och barnet 

framför tid på egen hand med barnet. Både männen och kvinnorna vill ge sken av ett jämställt 

förhållande men frågan är om männen vill uppnå det utan ansvar. De vill verka spendera 

mycket tid med sina barn men vill inte ha ansvaret för barnen alldeles själva. Kanske är det 

därför de planerar sin ledighet så den infaller tillsammans med sin partner och inskolningen. 

Det senare då lärarna tar över en del av mannens ansvar. Vidare bör man även ställa sig 

frågan om uppdelningen av föräldraledighetsdagarna är ett bra mått på jämställdhet och om 

det i så fall kan mätas med tid.  Är jämställdhet i ett förhållande att likställa med vem som 

spendera tid med barnen eller handlar det mer om attityder och praktiskt handlande i andra 

situationer? 

På deltagarnas arbetsplats och i deras bransch finns det en tyst kunskap eller 

överenskommelse om att det är kvinnan som kommer att ta ut större delen av 

föräldraledigheten. Även bland våra utvalda par verkar det inte föreligga någon vidare 

diskussion eller ifrågasättande av männens kortare föräldraledighet. Kvinnan verkar anpassa 
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sig efter omständigheterna och ifrågasätter inte sin roll i föräldraskapet. Både männen och 

kvinnorna tar sig an den roll som de tilldelas i samband med föräldraskapet på så sätt som 

Bekkengens forskning, teorin om Doing Gender samt Bielby & Bielbys studie påvisar. 

Kvinnorna i vår studie verkar prioritera familjeidentiteten medan männen är väldigt måna om 

sin yrkesidentitet. Kvinnorna gör större uppoffringar i karriären för att anpassa sig till rollen 

som mamma. Det som skiljer sig från dessa genusbaserade förklaringar till uppdelning av 

föräldraledighet är att vi, i vår studie, noterade väsentliga ekonomiska aspekter som i sin tur 

hade en stor inverkan på fördelningen hos majoriteten av våra par. Detta hänger väl ihop med 

tidigare forskning och Beckers (1991) teori, där var och en ska specialisera sig inom det 

område där de är bäst och kvinnan då har en fördel i att ta hand om barnen. Intressant är att de 

ekonomiska argumenten ändras beroende på vem som tjänar minst. Argumenten anpassas så 

att det ska gynna mannen att förvärvsarbeta. Enligt Beckers teori bör mannen specialisera sig 

på det han är bäst på, nämligen förvärvsarbete. Denna specialisering ökar nyttan för familjen 

som helhet, d.v.s. ger en så bra ekonomi som möjligt. Inga av våra par resonerade om vem 

som var bäst på vilket område, vad gäller att ta hand om barn och förvärvsarbeta, betonade 

flera att de var väldigt måna om att försöka ha kvar samma levnadsstandard som innan 

graviditeten. För att bibehålla denna standard resonerades på så sätt att den som stod för den 

högsta inkomsten i familjen bör förvärvsarbeta. Parens nyttomaximeringstänkande stämmer 

alltså bra överrens med Beckers teorier. Däremot går det inte att se någon tydlig koppling till 

att kvinnor är bättre på vissa roller än män. Förutom eventuellt i ett par där mannen kände sig 

utanför och hade svårare att knyta an till barnet än vad hans partner hade i början och kände 

sig lite utanför. Anledningen till varför männen i vår studie har stått för den kortare delen av 

ledigheten är för att de har stått för den högre inkomsten i paren enligt dem själva. Intressant i 

detta fall vore om vi hade haft ett par där kvinnan tjänade mer än mannen för att se hur 

resonemangen då sett ut. I och med att kvinnorna tjänar mindre än männen blir det nästan per 

automatik så att dessa är hemma en längre tid med barnen än männen, vilket i sin tur kan 

förstärka dessa rolluppdelningen. Man skulle kunna se det som att ekonomin står i vägen för 

att ändra på dessa stereotypa roller. Eller är det bara en ursäkt för att slippa?   

En annan likhet med Becker är mammans fördel vad gäller att knyta an till barnet i tidig ålder. 

Mamman har en fördel i början av föräldraledigheten på så sätt att hon naturligt knyter 

kontakt med barnet då det är beroende av henne för att bli ammad. Visserligen finns det 

modersmjölkersättning, eller så kan kvinnan pumpa ut mjölk, men det var det ingen i vår 

studie som använde sig utav dessa metoder. Redan här har då kvinnorna inskaffat sig specifikt 



 

 24 

kapital vad gäller barnomsorg. Männen i vår studie uppgav att det var svårt att knyta an till 

sitt barn i början av föräldraledigheten då de inte kunde göra så mycket med dem eftersom de 

var för små och mest ägnade tid åt att sova och äta. En eventuell effekt av detta är att ju längre 

tid männen väntar med sin föräldraledighet, desto mer vana och bekväma blir båda paren i de 

roller de intagit i familjen och desto svårare kan det därför bli att ändra på dessa. Detta kan 

styrkas med att en man hade tänkt ta ut hälften av föräldraledigheten då hans partner var klar 

med första delen men istället blev det så att han inte var föräldraledig alls. Intervjuerna med 

de andra paren pekar också i samma riktning då alla utom ett par tänkte dela mer på 

föräldraledigheten än vad de i slutändan gjorde. Kvinnan stod således för fler 

föräldraledighetsdagar än vad som var tänkt och mannen för färre i alla utom ett par.  

Frilansyrkets karaktär användes av båda könen som ett argument till uppdelningen av 

föräldraledigheten vilket även syntes i hur fördelningen kom att se ut för våra par. De tre 

frilansande männen i vår studie hävdade att det inte var lämpligt att var borta en längre tid 

från arbetet då de hade kravet att marknadsföra sig själva och sina tjänster för att synas på 

marknaden. En av de frilansande kvinnorna i vår studie (IP1) förde samma resonemang kring 

sin ledighet. Lösningen blev att hennes partner tog ut en större del av föräldraledigheten 

jämfört med de andra männen i vår studie men denna kvinna skötte även en del arbete 

hemifrån eller hade med barnet på olika uppdrag samtidigt som hon var föräldraledig. 

Kvinnans (IP1:s) lösning var att kombinera sitt arbete med sin mammaroll, hon såg det inte 

som ett val att göra antingen eller. Detta beteende kunde vi inte se hos männen, deras lösning 

var istället att ta ut en kortare föräldraledighet och då vara lediga helt. En frilansande kvinna 

(IP5) ansåg att det skulle bli så skönt att vara ledig helt från jobbet. Hon ansåg sig inte lika 

karriärinriktad som andra i hennes bransch och ville därför mer än gärna vara ledig så länge 

som möjligt. Här kan man dra en parallell till Bekkengen (1989), Sundström och Duvanders 

(2002) som menar att kvinnan kan fungera som ett hinder för mannens uttag av 

föräldraledighet då kvinnan inte vill dela med sig av dagarna. De flesta par upplevde dock 

vissa hinder med att vara föräldralediga, oavsett kön och anställningsform. I de fallen fick den 

ekonomiska aspekten ligga till grund för uppdelningen av föräldraledigheten vilket gav 

männen en fördel karriärmässigt då de tjänade mest. Även Lundberg och Pollack (1996) tar 

upp hur fördelar kommer till uttryck hos paren i förhandlingssituationer. Den med en 

överordnad position kan påverka förhandlingen till sin egen fördel i större utsträckning än den 

som har den underordnade positionen.  
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Högre utbildning tenderar att ge högre ekonomisk avkastning men i vår studie tjänade männen 

mer än kvinnorna oavsett utbildningens karaktär och längd. I många fall hade männen istället 

en ovanligt kort utbildningsperiod där inte ens gymnasiestudierna var genomförda. Utbildning 

verkade inte ha någon direkt betydelse för uppdelningen av föräldraledigheten, i alla fall inte 

såtillvida att paren var medvetna om eller talade om detta. Inga av paren anger utbildning som 

ett argument i förhandlingen om fördelningen av dagarna, däremot kan det ta sig i uttryck på 

så sätt att deras utbildning har format deras syn på föräldraledighet. Om man jämför med 

Sundström & Duvander (2002), som menar att ju lägre utbildning en man har desto större 

negativ effekt har det på uttaget av föräldraledighetsdagar, kan man se en viss likhet i våra 

pars faktiska uppdelning. För att studera denna utveckling närmre skulle man kunna välja ut 

blandade par där kvinnor tjänar mer än sina män finns representerade.  

Försäkringskassan kan ses som ett hinder för männen på så sätt att det har hindrat dem från att 

ta ut dagar då de ansett reglerna för svårtydda. Eller så kan det vara så att männen skapar detta 

hinder själva så att de slipper ta ansvar över planeringen av föräldraledigheten. Denna uppgift 

skjuts istället över till kvinnan som då också får något slags övertag över fenomenet då hon är 

den som sätter sig in i reglerna och sköter planeringen. En man skyller också på brist på 

fantasi vad gäller tiden de spenderar med barnen. De vet inte riktigt vad de ska göra med 

barnen när de är små eftersom att de inte är så ”aktiva”. Återigen ser vi resonemang om att 

föräldraledigheten ska vara en rolig period för männen och den period som är mindre rolig är 

då mer lämpad för kvinnorna. Kvinnorna i vår studie reflekterar inte över huruvida det är 

roligt eller inte att vara föräldraledig, det är någonting de är ändå. Kvinnorna kanske också 

känner som männen, men de uttalar det inte då det anses vara kvinnans ansvar att ta hand om 

barnen, och om hon då skulle vara missnöjd med det skulle det te sig konstigt och avvika från 

normen.    

En fenomenologisk ansats, i vår bemärkelse, går ut på att försöka finna en gemensam 

förklaring, eller ett gemensamt resonemang, kring fenomenet uppdelning av föräldraledighet. 

En klar och tydlig gemensam punkt har vi inte hittat men istället kan vi se det som flera olika 

resonemang med olika vikt och betydelse. Det allra största argumentet som återfanns hos alla 

våra par var ekonomin. Ekonomin fick hos alla paren styra det slutgiltiga beslutet. Andra 

kärnor som till exempel roller och arbetets karaktär var också betydande i uppdelningen men 

verkade inte vara det som slutligen påverkade fördelningen av dagarna.  
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För att utveckla vår studie vore det intressant att följa paren genom processen, d.v.s. från 

graviditet till avklarad föräldralediget, för att se hur tankar och resonemang ändrades och 

utvecklades under resans gång. Intressant vore även att se hur par där båda är frilansare delar 

upp föräldraledighetsdagarna, om det uppkommer andra argument istället för det om yrkets 

karaktär. Då vårt urval var litet hade det varit intressant att se om dessa resultat även stämde 

för fler par. Lösningen är att utöka urvalsgruppen så att den innehåller fler individer. En annan 

aspekt som vore intressant att studera är hur mycket ekonomin egentligen styr uppdelningen 

av föräldraledigheten. Ett sätt att göra detta är att ha en större variation bland paren vad gäller 

inkomst, så att kvinnor, både frilansande och de med vanlig anställningsform, med högre 

inkomst än sin manliga partner finns representerade. Det kan även tänkas skilja sig mellan 

olika frilansyrken vad gäller föräldraledigheten, detta kan fångas upp om man gör en 

jämförande studie mellan olika yrkesgrupper.  

Då paren som vi intervjuade var väldigt insatta i ämnet föräldraledighet och jämställdhet kan 

man ifrågasätta huruvida deras svar var sanningsenliga eller något modifierade för att inte 

vara för avvikande från normen om hur det bör vara.  

Kvinnorna i vår studie tenderar inte att anpassa familjerollen efter yrket utan istället försöker 

de ändra på yrkesrollen så att den går ihop med familjerollen, vilket även kan kopplas ihop 

med Bielby och Bielbys (1989) slutsats. Männen, däremot, i vår studie i likhet med tidigare 

forskning stöder den allmänna uppfattningen om föräldraeldighet hos män: Den ska vara 

valfri, lustfylld och till männens önskemål och behov.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Intro:  

1. Hur gammal är du? 

2. Kön? 

3. Hur många barn har ni? 

4. Vilken typ av utbildning har du? 

5. Hur lång är din utbildning? 

6. Vilken typ av yrke eller sysselsättning hade du innan ni fick barn? 

7 Hur länge var du verksam i din bransch/ hur länge var du anställd innan ni fick barn?  

8. Hur såg din situation ut när barnet föddes? Vilka framtidsplaner hade du då? 

9. Hade du kvar samma sysselsättning efter föräldraledigheten som innan? (Om ja gå direkt 

till fråga 11) 

10. Varför bytte du? 

11.  Kan du beskriva ditt arbete som du var föräldraledig från? 

12. Upplevde du att ditt arbete krävde mycket tid och engagemang? 

13. Hur mycket kunde du påverka dina arbetsuppgifter och dina arbetstider? 

14. Hur såg/ser du på möjligheten att kombinera ditt yrke med familjelivet? 

15. Vad var din ungefärliga inkomst per månad i det yrke du var föräldraledig från? (Om 

individen inte vill svara använd följande fråga; Vem tjänade mest av dig och din partner 

precis innan föräldraledigheten?) 
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16. Är det svårt för dig att vara borta korta eller långa perioder från ditt arbete p.g.a. de krav 

arbetet ställer? 

17. Hur upplevde du att inställningen till föräldraledighet var på din arbetsplats eller i det 

arbete du hade innan föräldraledigheten?  

18. Hur länge var du föräldraledig? 

19. Hur stor del av föräldraledigheten tog du ut i relation till din partner? (Om personen ej 

tagit ut någon föräldraledighet gå till fråga 20. Om personen har tagit ut föräldraledighet gå 

direkt till fråga 21) 

20. Hur kom det sig att du inte tog ut någon föräldraledighet? 

21. Under vilken period på året var du föräldraledig?  

22. Hur gammal var barnet när du började din föräldraledighet? 

23. Hur resonerade du inför föräldraledigheten?  

24. Hur ville du att uppdelningen av dagarna skulle se ut? 

25. Hur tror du att din sambo resonerade? 

26. Är det något du skulle vilja gjort annorlunda i uppdelningen av föräldraledigheten mellan 

dig och din partner? 

27. Hur har andra ni känner ordnat sin föräldraledighet? 

28. Har du satt dig in i reglerna om föräldraledighet?  

29. Är du nöjd med den lagstiftning och de ersättningar som föräldraförsäkringen ger? Är det 

något du skulle vilja ändra på? 

30. Hur tror du att uppdelningen av föräldraledigheten skulle se ut om ni fick ett barn till? 
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Presentation av informanter 

Informanter IP1(Kvinna) IP2 (Man) IP3(Kvinna) IP4 (Man) 

Ålder 33 år 35 år 34 år 40 år 

Avslutad 

Utbildning 

Gymnasium 

Yrkesutbildning 

Gymnasium 

Masterutbildning 

Gymnasium Grundskola 

Yrke Frilansare, 

fotograf 

Reklamare Säljare Frilansare, 

musiker 

Inkomst 

kr/månad 

Mindre än sin 

partner 

Mer än sin  

partner 

Mindre än sin 

partner 

Mer än sin 

partner 

Antal barn 1 1 2 2 

Planerad 

föräldraeldighet 

Dela 50 % Dela 50 % 100% Ingen 

Uttagen 

föräldraeldighet 

12 månader 4 månader 15 månader Ingen 

Presentation av våra informanter,  IP1-IP2 & IP3-IP4 är par 
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Informanter IP5(Kvinna) IP6 (Man) IP7(Kvinna) IP8 (Man) 

Ålder 34 år 38 år 37 år 37 år 

Avslutad 

Utbildning 

Gymnasium 

Yrkesutbildning 

Grundskola Gymnasium Grundskola 

Gymnasium 

Yrke Frilansare, 

fotograf 

Reklamare Frilansare, 

set designer 

Kock 

Inkomst 

kr/månad 

Mindre än sin 

partner 

Mer än sin 

partner 

Mindre än 

sin partner 

Mer än sin 

partner 

Antal barn 1 1 1 2 

Planerad 

föräldraeldighet 

Dela 50 % Dela 50 % 12 månader 3 månader 

Uttagen 

föräldraeldighet 

20 månader Ingen 12 månader 3 månader 

Presentation av våra informanter, IP5-IP6 & IP7-IP8 är par 
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Informanter IP9(Kvinna) IP10 (Man) IP11(Kvinna) IP12 (Man) 

Ålder 34 år 37 år 35 år 40 år 

Avslutad 

Utbildning 

Gymnasium 

Yrkesutbildning 

Gymnasium 

 

Gymnasium Grundskola 

Yrke Adminstratör Frilansare, 

filmklippare (tv) 

Bokare på 

Agentur 

Frilansare, 

fotograf 

Inkomst 

kr/månad 

Mindre än sin 

partner 

Mer än sin 

partner 

Mindre än 

sin partner 

Mer än sin 

partner 

Antal barn 1 1 1 1 

Planerad 

föräldraeldighet 

Dela 50 % Dela 50 % 9 månader 3-4 månader 

Uttagen 

föräldraeldighet 

14 månader 1 månad 13 månader 1 månad 

Presentation av våra informanter, IP9-IP10 & IP11-IP12 är par 
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