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Sammanfattning 
Hur ser det ut med jämställdheten i föräldrars vardagliga liv hemma? Detta är en fråga som är 

ständigt aktuell och en större förståelse för hur par resonerar kring faktorer som dessa är 

viktig. Frågor som tas upp i uppsatsen är hur föräldrar diskuterar och fördelar vardagens 

bestyr mellan sig när det gäller föräldraledigheten, det övergripande ansvaret och den dagliga 

omvårdnaden av barnet och hushållssysslorna. Utifrån teori kring att ”göra kön” samt tidigare 

forskning kring konstruktion av faderskap- respektive moderskap diskuteras i uppsatsen också 

förväntningar och krav som informanterna upplever att de både har på sig själva och hur de 

uppfattar omgivningens förväntan på dem som mammor och hur de tror att deras partner 

upplever förväntningar och krav på sig som pappor. Intervjuer med sex mammor har gjorts 

där pappornas roll, via mammornas berättelse, får komma fram. När det gäller 

föräldraledigheten säger samtliga i intervjuerna att amningen är en avgörande faktor för 

fördelningen av föräldraledigheten. Detta går före de ekonomiska och arbetsrelaterade 

aspekterna. Men är amningen det enda skälet till att vissa av mammorna stannar hemma över 

ett år trots att rekommendationerna ofta är att heltidsamma barn i sex månader? Kan man 

förklara det utifrån hur kvinnor och män ”gör kön”? Slående är att flertalet av mammorna 

uppger att de vill ha kontroll när det kommer till den huvudsakliga ansvarsbiten då det gäller 

omsorg om barnet. Det medför att deras män inte behöver ha samma kontroll, något som 

kvinnorna också inser inverkar på jämställdheten i föräldraskapet.  Vad gäller skötseln av 

hemmet är det intressant att diskutera varför fördelningen ser ut som den gör. Vilken koppling 

har detta till könskonstruktion? Några kvinnor hävdar att de, till skillnad mot sina män, var 

mer beredda på all den tid det tar att vårda ett litet barn. Mammorna menar att det allmänt 

råder en förväntan på dagens föräldrar att båda ska vara deltagande i barnens vardagliga liv 

och omsorg men att skillnaden ligger i att det finns en förväntan på mammor att de i högre 

grad ska ta mer av det yttersta ansvaret för det praktiska som rör barnet medan papporna 

förväntas och tillåts vara lekfullare med sina barn. 
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Inledning  

I en artikel i DN från 2011 (DN debatt, 27/10) hävdar forskaren Mikael Nordenmark att 

kvinnor och män i det svenska samhället redan på 2020-talet kommer att vara jämställda i 

fråga om föräldraledighetsuttag och hushållsarbete. Han har tillsammans med andra forskare i 

en tidigare artikel (DN Debatt, 4/1 2008) argumenterat för att kvinnor och män får betala för 

jämställdhet på individnivå i form av ökad osäkerhet och fler konflikter kring rollerna i 

parförhållandet. I denna artikel för han fram den tillgängliga statistiken som stadigt visar en 

trend mot att kvinnor och män kommer att vara lika engagerade i arbetslivet som i familjelivet 

så tidigt som på 2020-talet (Nordenmark, 2011).  

I Socialförsäkringsrapport (2013:8) visas att oavsett kvinnans utbildning eller inkomst tar hon 

ut majoriteten av föräldradagarna. En förklaring till detta är att normer kring kön är så starkt 

knutet till vad som förväntas av kvinnor och män i föräldraskapet. År 2012 tog kvinnorna ut 

ca 76 procent av samtliga föräldrapenningdagar (ibid). Dagens män utför alltmer 

hushållsarbete och barnomsorg men det är fortfarande kvinnorna som tar det huvudsakliga 

ansvaret för barnen och hemmet (Boye och Evertsson, 2014; Socialförsäkringsrapport 

2013:9).  

Forskningen visar att inställning till jämställdhet (hos både mannen och kvinnan) samt 

utbildning och inkomst, speciellt för kvinnans del, är viktiga faktorer för fördelningen av 

hemarbetet och den dagliga omsorgen om barnen (Evertsson, 2014; Socialförsäkringsrapport, 

2013:9). Haas & Hwang (2008) har i sin undersökning funnit att fäder som tar ut fler 

föräldraledighetsdagar också i högre grad tar eget ansvar för och är mer engagerade i den 

praktiska skötseln av barnet samt spenderar mer tid med barnen än fäder som tar betydande 

färre dagar än mamman (ibid).  

 

Viktigt i jämställdhetsarbetet är att föra fram diskussionen kring vilka förväntningar och krav 

som ställs på kvinnan respektive mannen i rollen som förälder. Syftet med denna uppsats är 

att diskutera hur föräldrar tänker kring detta samt hur de diskuterar och fördelar det vardagliga 

arbetet med hem och barn och varför de gör den fördelning som de gör. Med hjälp av en 

kvalitativ ansats med intervjuer av sex mammor analyseras detta utifrån teorin att ”göra kön” 

och tidigare forskning kring faderskaps- och moderskapskonstruktion.   
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur några sammanboende kvinnor med barn mellan 0-7 år 

diskuterar och fördelar sitt föräldraskap och vardagsliv med sina män när det gäller områden 

som; föräldraledighet, omsorgsfördelning och det övergripande ansvaret om barnet/barnen 

samt hushållsarbetet och varför fördelningen ser ut som den gör. Deras uppfattningar kring 

krav och förväntningar på dem som mammor respektive pappor är en viktig utgångspunkt för 

hur de senare väljer att fördela föräldraskapet. Detta kommer att diskuteras och analyseras 

utifrån ett genusperspektiv. Sex intervjuer med mammor i åldrarna 35-45 år har legat till 

grund för uppsatsen där de också fått frågor kring hur de uppfattar att deras partner tycker och 

tänker kring sitt föräldraskap. För att besvara detta har följande frågeställningar ställts: 

Hur upplever informanterna både egna men också omgivande krav och förväntningar på dem 

som mammor? Hur upplever de att deras partner tycker och tänker kring krav och 

förväntningar på dem som pappor? 

Hur beskriver informanterna diskussionen om föräldraledigheten, vilka faktorer styrde och 

varför?  

Hur fungerar den vardagliga omsorgen och det övergripande ansvaret om barnet/barnen och 

hushållsarbetet? Brukar paren ha diskussioner kring barnomsorgen och hushållsarbetet? 

Avgränsning 

I intervjuer med mammor har pappornas perspektiv på sitt föräldraskap diskuterats utifrån 

mammornas berättelser. Det innebär att diskussionen av pappornas perspektiv måste förstås 

som det sätt på vilket mammorna tolkar och redogör för pappornas perspektiv, inte 

nödvändigtvis som pappornas perspektiv i sig.  I problemformulering och analys har hänsyn 

inte tagits till socioekonomisk bakgrund, etnicitet, religion eller ålder eller om paren bor i 

lägenhet eller villa vilket kan påverka fördelningen av hushållsarbetet i hemmet (Boye och 

Evertsson, 2014). Definitionen av hushållsarbete har koncentrerats kring måltider, disk, städ, 

tvätt och plock, det som ofta benämns som rutinhushållsarbete, dvs. hushållsarbete som utförs 

regelbundet och relativt ofta. Uppsatsen är koncentrerad på mammors och pappors vardagsliv 

hemma. 
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Disposition 

Med hjälp av tidigare forskning vill jag få en fördjupad förståelse för bakgrunden till varför 

mina intervjupersoner gör den uppdelningen som de gör. I uppsatsens teoretiska del redogörs 

sedan för teorin och den tidigare forskning som ligger till grund för resultat, analys och 

diskussion och som har fokus på genusperspektivet. Connells bok ”om genus” (2003) och 

Wests och Zimmermans teori ”doing gender” (1987) om att ”göra kön” med deras tolkning av 

en undersökning gjord av Berk; ”The gender factory” (1985) utgör grunden tillsammans med 

tidigare forskning kring faderskapskonstruktion och moderskapskonstruktion. I Metodelen 

diskuterar jag metodansats och teorins roll samt redogör för de nyckelord som jag utgår ifrån i 

analysdelen. Resultat och analys integreras i delen ”Resultat och Analys” och där förs också 

diskussion kring brister i intervjuerna. I Diskussionsdelen knyts resultat- och analysdelen ihop 

med den tidigare forskningen och det mest framträdande för uppsatsens resultat kommer att 

problematiseras och diskuteras utifrån teorin. Uppsatsen avslutas med egen reflektion kring 

arbetet och förslag på ytterligare forskningen i ämnet.  

Tidigare Forskning  

Föräldraledighetsfördelningen 

De faktorer som ofta brukar anges som skäl för hur föräldraledigheten ska fördelas är 

ekonomin, arbetssituationen samt amningen (Alsarve och Boye, 2011; Bekkengen, 2002; 

Bygren och Duvander, 2005; Plantin, 2001). Bekkengen (2002) menar att arbetssituationen 

och attityder på arbetsplatsen anses, speciellt för män, vara ett hinder för att ta ut 

föräldraledighet. Detta grundar sig ofta på relativt lösa antaganden. Majoriteten av de män 

som varit föräldralediga har haft tillmötesgående arbetsgivare (ibid). Detta kan delvis bero på 

att de män som tar ledighet är de vars arbetsgivare redan har en positiv inställning till mäns 

föräldraledighet. Bekkengen menar också att männen och kvinnorna har olika sätt att dra 

gränsen mellan arbete och familj där kvinnor i högre grad anpassar arbetslivet till familjelivet. 

För kvinnornas del är arbetslivet också viktigt men de kan tänka sig – eller tvingas – i högre 

grad att prioritera ned sitt yrkesliv under en begränsad tid för barnens skull (ibid).   
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I tidigare studier som presenteras i Bygren och Duvander (2005:8-9) hävdas att mannens 

högre inkomst är den viktigaste faktorn för fördelningen av föräldraledigheten, vilket anses 

vara en bidragande orsak till att kvinnor tar merparten av föräldraledigheten (Nyman & 

Pettersson, 2002; Sundström & Duvander, 2002). Det har även påvisats att kvinnans inkomst 

har en positiv effekt eftersom kvinnor tenderar att återgå tidigare till arbetet då de har högre 

inkomst (Sundström & Duvander, 2002) samt att högre utbildning för både kvinnan och 

mannen tenderar att resultera i en mer jämställd fördelning (Ahrne & Roman, 1997; Nyman & 

Pettersson 2002; Sundström & Duvander, 2002).  I Socialförsäkringsrapport (2013:8) och i 

Bygren och Duvanders undersökning (2005) hävdas det istället att kvinnans inkomst inte har 

betydelse och att hon tar ut merparten oavsett om hon tjänar mer eller mindre än mannen 

respektive att mannens arbetssituation är en viktig faktor för hur paren väljer att fördela 

föräldraledigheten. Bygren och Duvander (2005) menar att mannens kostnad för 

föräldraledighet anses som högre än kvinnans även då båda har en likvärdig position i 

förvärvslivet. Det betyder att även då båda har en hög kostnad för föräldraledighetsuttag 

tenderar kvinnor ändå att ta en längre ledighet än sin partner eftersom mannens ledighet anses 

mer kostsam för hans karriär och för familjen (ibid).  

 

Barnets rätt till båda sina föräldrar och jämställdhet i familjen väger tungt i motivering till 

varför vissa av paren i Alsarves & Boyes (2011) studie vill dela relativt lika på 

föräldraledigheten. I deras undersökning, av 20 blivande föräldrapar har övervägande del av 

dem högskoleutbildning. De faktorer som väger tyngst bakom den planerade 

föräldraledighetsfördelningen är framförallt ekonomiska förutsättningar och arbetssituation 

samt amningen som ses som den främsta faktorn för att mamman ska var hemma först och 

längst. Det visar sig att det oftast är kvinnan i paren som lyft frågan kring fördelningen av 

föräldraledigheten men att man sedan ofta varit relativt eniga om hur fördelningen ska se ut 

(ibid). Intressant är att de flesta av kvinnorna i studien också har sett amningen som den 

viktigaste faktorn men inte alls angett ekonomiska eller arbetsrelaterade faktorer som 

avgörande för hur de hade fördelat föräldraledigheten. Detta är något jag kommer att 

återkoppla till i min studie och diskutera mer i analys- och resultatdelen.  
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Fördelningen av hushållsarbete och barnomsorg 

Levnadsnivåundersökningen (se www.sofi.su.se) visar att kvinnors hushållsarbetstid har 

minskats under de närmaste 40 åren (Boye och Evertsson, 2014). Förklaringen till detta är att 

kvinnor har ökat sin del i förvärvslivet och att mannens andel av det obetalda arbetet med hem 

och barn har ökat. Dock finns det kvarstående skillnader och kvinnorna har fortfarande det 

huvudsakliga ansvaret med hem och barn. Ett i debatten vanligt förekommande argument till 

fördelningen mellan kvinnor och män är ett antagande om att kvinnor har lägre trösklar för 

när det behövs städas och att de också är mer villiga att utföra denna syssla. Intressant är då 

att jämföra ensamstående kvinnor respektive män mellan 20-60 år utan barn vad gäller hur 

mycket tid som spenderas på hushållsarbete vilket visar att kvinnor endast spenderar 30 

minuter mer tid i veckan (SCB, 2012). När kvinnor och män flyttar ihop minskar mäns 

hushållsarbetstid samtidigt som kvinnors hushållsarbetstid förblir oförändrad. När det finns 

barn under 17 år i hushållet ökar hushållsarbetet för både kvinnor och män men kvinnors tid i 

hushållet ökar mer (ibid).  

Evertsson (2014) har studerat kopplingen mellan fördelningen av omsorg om barn respektive 

hushållsarbetsfördelningen och kvinnors och mäns jämställdhetsideologi. Resultatet i 

undersökningen visar att i par där både kvinnan och mannen är jämställda i sin attityd till 

ansvarfördelningen delar de mer lika. När kvinnan ökar sin arbetstid och inkomst är 

sannolikheten också större att paren delar mer jämställt på hushållsarbetet och barnomsorgen. 

När det gäller sambandet mellan fördelningen av omsorgen om barn under 8 år och tid som 

ägnas åt hushållsarbete visar studien att män gör mer hushållsarbete i familjer där man delar 

mer jämställt på omsorgen om barnen. Som väntat råder ett motsatt förhållande för kvinnor 

vad gäller hushållsarbetet såtillvida att kvinnor ägnar mindre tid åt hushållsarbete i familjer 

där man delar mer lika på omsorgen om barnen, än i andra familjer. Resultatet i 

undersökningen visar att när det gäller den dagliga omsorgen om barnen delar kvinnor och 

män mer eller mindre lika på nattningen. Mödrarna har något oftare än fäder kontakt med 

förskola eller skola och när det gäller att köpa och sköta barnens kläder är det mycket 

vanligare att kvinnor ansvarar för denna syssla. (ibid). 
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Bland föräldraparen i Bekkengens studie (2002) framkom att det var ganska vanligt att 

mannen inväntar att kvinnan ska ta initiativ till hushållsarbetet och omsorgen om barnen. 

Kvinnan blir därmed huvudansvarig vilket gör att hon leder arbetet hemma. Männens 

inställning till hushållarbetet var att de ville göra saker på sitt sätt utan kvinnans inblandning. 

I Magnussons (2006)  studie med intervjuer av föräldrapar fanns en gemensam uppfattning 

hos både kvinnorna och männen, även bland familjer med jämnast fördelning, att de ansåg att 

kvinnor ofta såg städbehovet tidigare än män. Bland par med jämnast fördelning framkom att 

det oftast var kvinnan som hade initierat diskussionen kring en jämställd fördelning av 

hushållssysslorna innan de fick barn. Elvin-Nowak (2001) förvånades i sin intervjuerstudie av 

att kvinnorna hade så stort kontrollbehov och därför såg sig som huvudansvariga för 

omsorgen om barnen. Allmänt i studien hade kvinnorna en inställning att det var deras ansvar 

att ha koll på barnets kläder och annat eftersom de ansåg att mammor har en förväntan på sig 

att ha kunskap och framförhållning då det gäller allt det praktiska som rör barnet.  

När föräldrarna måste vara hemma från arbetet och vårda sjuka barn är det kvinnorna som 

oftast stannar hemma. Andelen VAB- dagarna som har betalats ut till män sedan år 2000 har 

varierat mellan 34 – 37 % (SCB, 2013). I Plantins (2001) kvalitativa undersökning av män 

visar resultatet att de flesta av männen hade hittat andra lösningar än att ta ut tillfällig 

föräldrapenning som exempelvis ändring av arbetsschema, arbete hemifrån, uttag av flextid 

med mera. Männen i Plantins studie hade i de flesta fall en flexibel arbetssituation vilket 

gjorde det mindre kostsamt för dem att vara hemma med sjuka barn, i alla fall under kortare 

sjukdomsperioder.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att trots att kvinnor och män ofta ser en jämställd 

fördelning av hushållsarbete och omsorg om barn som idealiskt så kvarstår en skillnad både i 

hur mycket tid som ägnas åt dessa sysslor samt hur ansvarsfördelningen ser ut. Med detta i 

åtanke går vi vidare med en diskussion av teori, data och metod innan redogörelsen för hur de 

kvinnor jag talat med beskriver och diskuterar de olika områdena. 
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Teoretisk referensram 
Genus 

I Connells bok, ”Om genus” (2003:20–21,50–51), beskrivs att distinktionen mellan kön och 

genus uppkom på 1970-talet då ett antal samhällsteoretiker föreslog att uppdelning skulle ske 

mellan biologiskt kön och socialt genus. Det härstammar från den västerländska filosofin 

kring en distinktion mellan kropp och själ. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors respektive 

könsroller och deras personligheter kom då att tillhöra teorier kring deras sociala genus. 

Connell (2003:20) skriver att: ”Genus handlar framförallt om de sociala relationerna inom 

vilka individer och grupper agerar”. Genom att skilja socialt konstruerat genus från 

biologiskt kön har genusteorier satt strålkastarljuset på ojämlikhet mellan könen när det gäller 

makt och inflytande där det maskulina konsekvent har värderats högre än det feminina (ibid).  

Connell gör en koppling mellan genus och människokroppen i de sociala processerna vilket 

präglar synen på hur manlighet respektive kvinnlighet förväntas vara och som tydliggör 

betydelsen av moderskap och faderskap, dvs. av de reproduktiva skillnaderna mellan könen. 

Han menar att: 

”/…/ samhället, på en rad olika sätt, riktar sig till våra kroppar och spelar på 

de reproduktiva skillnaderna”. /…/ Genus är en struktur av sociala relationer 

koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en samling praktiker (styrda av 

denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i de sociala 

processerna” (Connell, 2003:21).  

Då det gäller de reproduktiva skillnaderna mellan kvinnor och män gör jag en koppling till att 

kvinnor föder och i de flesta fall ammar barnet. De förväntas också ha det primära 

omvårdnadsansvaret för barnet vilket i sin tur skapar, som Connell menar i sitt resonemang, 

strukturer och då i det här fallet till att göra kön i föräldraskapet.   
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Doing gender och The Gender Factory 

West och Zimmerman (1987) har i sin teori kring ”doing gender”, att göra kön, gjort en 

distinktion mellan “kön”, “könskategorisering” och “genus”. Kön är satt som kriterium för att 

bestämma om en person är biologisk kvinna eller man. Att kvinna och man könskategoriseras 

betyder att handlingar hela tiden socialt sett identifieras utifrån det biologiska könet. Genus 

handlar om att vi som individer måste hantera normativa föreställningar kring attityder och 

handlingar som är lämpliga för den könskategori vi tillhör. Genus är inte en egenskap eller en 

social roll utan det är en produkt av daglig social samvaro som skapas genom interaktion 

mellan individer. Därmed bildas en kulturell idealbild för manlighet respektive kvinnlighet. 

Att göra kön innebär att skapa skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, som 

inte är biologiska eller naturliga. West och Zimmerman (1987) menar att det är fundamentalt 

för människor att hela tiden förhålla sig till sin könskategori.  Vi som individer kan ha många 

sociala identiteter som skiftar beroende på olika situationer och tillsammans med olika 

människor men vi kategoriserar oss alltid som antingen kvinna eller man. Vad detta innebär är 

att vi gör kön under oändligt skiftande omständigheter (ibid).  

I West och Zimmerman (1987) refereras till en undersökning, gjord av Berk, “The Gender 

Factory: The Apportionment of Work in American Households” (1985), som handlar om 

attityder kring och uppdelning av hushållsarbete och barnomsorg mellan gifta kvinnor och 

män. Berk menar att det råder komplexa förklaringar bakom uppdelningen som inte kan 

förklaras utifrån ekonomiska teorier. Hon hävdar att det inte är en fråga om vem som har mest 

tid eller vems tid som är mest värd. Det handlar inte heller om vem som har mest makt i 

hemmet eller vem som utför arbetet bäst. Det hänger på de normativa föreställningarna man 

har kring vad som är karaktäristiska göromål för en kvinna respektive en man i uppdelningen 

av det obetalda arbetet med hem och barn. Berk menar att när kvinnor engagerar sig i 

hushållsarbetet och när män avstår från denna syssla visar det på ett karaktäristiskt beteende 

för var och en av dem och det blir därmed något som anses vara naturligt (West & 

Zimmerman, 1987).  
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Faderskapskonstruktion 

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) beskriver hur forskningen ibland försöker nyansera 

faders- och mansrollen genom att presentera dem som olika manstyper. Exempel på två 

manstyper är karriärutvidgaren och omsorgsmannen. Andra sätt är att se hur männens nätverk 

ser ut.  Fäderna beskrivs som traditionalister, rollinnovatörer, söndagsfäder, fritidspappor och 

vardagspappor. Samtliga typologier visar på variation i det moderna faderskapet men säger 

inget om utbredningen eller hur mäns vardagpraktik i familjen verkligen ser ut (ibid). Från 

politiskt håll talar man mycket om vikten av förändring av faderskapet (Johansson och Klinth, 

2008; Plantin, 2001). Föräldraförsäkringen som infördes 1974 var en viktig reform för att 

stärka jämställdheten mellan män och kvinnor. Mycket av det arbete som man från politiskt 

håll har gjort är att försöka ändra både kvinnor och mäns attityder och få män att se fördelar 

med att vara hemma med sina barn. Det har gett resultat genom åren, mycket tack vare de 

kampanjer som startade på 1970-talet och som riktades direkt till männen för att få dem att ta 

ut mer föräldraledighet. Detta har förändrat bilden av manlighet och faderskapet i allmänhet 

där jämställdhet nu är en del av idealet (Johansson och Klinth, 2008).  

Jämställdhetsmodellen har också omformulerats från att uppmuntra fäder att stödja modern i 

det dagliga hushållsarbetet och omsorgen om barn till att själv vara aktivt delaktig och ta ett 

delat ansvar tillsammans med modern. Syftet är att båda föräldrarna ska ha lika stora 

möjligheter att kunna kombinera arbete med omsorg om barn. 1995 infördes den första 

pappamånaden i föräldraförsäkringen med syfte att stimulera männen att ta ut mer 

föräldraledighet (ibid). År 2002 infördes en andra pappamånad (Försäkringskassan, 2011).  

Nyligen gjorda studier av hur skandinaviska män förhåller sig till sitt föräldraskap visar att de 

i hög grad har ett familjeorienterat synsätt. Kravet att vara familjens huvudförsörjare har 

tonats ner och arbetets värde är inte lika starkt för män i dag som det varit i tidigare 

generationer. Dock menar man att män till skillnad mot kvinnor fortfarande har större 

möjlighet att välja sin roll som förälder och att normen för att vara ”tillräcklig” som förälder 

skiljer sig mellan kvinnor och män där kraven och förväntningarna är lägre ställda på mannen 

vad gäller till exempel att vara tillgänglig för barnet (Johansson och Klinth, 2008; 

Magnussons, 2006; Sevòn, 2011).  

I Johansson och Klinths studie (2008) har pappor i grupper fått diskutera hur de ser på olika 

kampanjer som getts ut av bland annat Försäkringskassan och hur de själva förhåller sig till 
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sitt föräldraskap. Den allmänna inställningen hos männen är att synen på den hegemoniska 

manligheten har förändrats. Det räcker inte att se pappan som en målinriktad karriärist, han 

ska också var engagerad i omsorgen om barnet. Idealbilden är en barnorienterad man som är 

villig att leva upp till jämställdhetsidealen. Dock beskriver Johansson och Klinth (2008) också 

att män i högre grad fortfarande kan välja att ta hand om de roliga delarna av föräldraskapet 

såsom lek och utomhusaktiviteter medan kvinnors ansvarsområde i högre grad anses vara 

hemmets skötsel och det praktiska kring barnets omsorg. Om detta talar också Bekkengen 

(2002) där hon skiljer mellan den barnorienterade maskuliniteten och den jämställda 

maskuliniteten. Hon menar att det finns en stark vilja hos män idag att vara hemma med sina 

barn men det betyder inte att de automatiskt är mer jämställda i relationen med sin partner. 

Detta ska ses som två skilda fenomen (ibid). 

 

Moderskapskonstruktion 

Den allmänt rådande föreställningen är att en ”bra mamma” alltid sätter barnet i första 

rummet. Det är viktigt för det goda moderskapet att kunna tillrättalägga alla delar i livet, 

däribland förvärvsarbetet, för att skapa utrymme för barnen. Att vara mamma är att ständigt 

sätta sitt barn och dess välmående i fokus (Bäck Wiklund och Bergsten, 1997; Elvin-Nowak, 

2001; Magnusson, 2006; Sevòn, 2011). Intressant är att jämföra detta med 

faderskapskonstruktion där man inom viss forskning kring faderskapet delar in fäder i karriär- 

eller omsorginriktade personlighetstyper. Vad gäller moderskapet förutsätts det att hon är eller 

blir omsorgsinriktad i och med att hon blir förälder.  Normen om att ”Den goda modern” är 

barnets primära omsorgsgivare stämmer i stora delar med hur mödrarna i uppsatsen diskuterar 

fördelningen av föräldraledigheten och omsorgen om barnen.  Att de också gör mer i hemmet 

och känner ett ansvar för hemmets skötsel kan vara en del i hur kvinnor gör moderskap 

genom att de förväntas vara omsorgsinriktade för både barnen och hemmet.  

I Elvin-Nowaks (2001) studie med intervjuer av mammor framkommer det att arbetet är 

mycket viktigt för den moderna mamman eftersom det ger mening och energi och det i sin tur 

berikar henne som mamma i relation till sitt barn. Men yrkesarbetet får inte ta över för mycket 

så att det går ut över barnet (ibid). I flera studier beskrivs hur mödrar ofta har dåligt samvete 

över att inte räcka till (Bäck-Wiklund och Bergsten, 1997; Elvin-Nowak, 2001; Magnussons, 

2006). I kvinnornas berättelser avspeglas föreställningar om den egna betydelsen för barnets 

fysiska, psykologiska och sociala utveckling.  
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Något som i sin tur ska förstås utifrån de strukturella, kulturella och sociala förhållanden som 

råder i samhället kring föreställningen om föräldraskapet, att förväntningar på mödrar och 

fäder skiljer sig åt (ibid).  

Ridgeway och Correll (2004) beskriver hur synen på kombinationen moderskap och 

förvärvsarbete ser ut i USA. De menar att moderskapet ur ett kulturellt och samhälleligt 

perspektiv ses som en statussymbol. Som tidigare nämnts är en allmän föreställning, djupt 

rotad i kulturen, att den ”goda modern” förväntas prioritera barnet före arbetet. De menar att 

det finns ett rådande kulturellt antagande att kvinnor genom sitt moderskap inte i samma 

utsträckning förväntas anstränga sig för att sträva mot arbete och karriär. Moderskapet 

nedvärderas därför på arbetsmarknaden och som en följd av detta kan mödrar bl.a. ha svårt att 

bli befordrade.  

Eija Sevón (2011) har i sin studie lyft fram frågan kring den kulturella motsägelsen i att 

kvinnor både ska var jämställda med sin partner samtidigt som de ska vara den ideala goda 

modern som alltid är tillgänglig för sitt barn. Sevón pekar på en paradox i de nordiska 

länderna där politiska åtgärder uppmanar och stödjer fäders ökade engagemang med barnen 

samtidigt som man från experthåll framhåller anknytningen som central i relationen mellan 

mor och barn.   
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Metod och Data 

Förförståelse och den egna forskarrollen 

Förförståelsen kan påverka forskaren i tolkningen av datamaterialet. Forskaren bär på egna 

erfarenheter som måste tydliggöras i tolkningsprocessen. Ett sätt att föra fram dessa i ljuset är 

att ge läsaren information om detta för det fenomen man studerar (Kvale och Brinkmann, 

2009; Fejes & Thornberg, 2009). Eftersom jag själv är förälder och har egna upplevelser av 

föräldraskapet måste detta tas med i beräkningen. Att studera ett fenomen med hjälp av 

teoretiska perspektiv och utifrån tidigare forskning kan vara en hjälp till att reducera inverkan 

av eventuella egna uppfattningar kring föräldraskapet som forskaren har (ibid). Dock menar 

Kvale och Brinkman (2009) att i tolkningen av intervjutexter kan en teoretiskt vald inriktning 

också riskera att leda till skevhet eftersom man väljer att se fenomenet ur ett visst perspektiv. 

Då det gäller själva intervjusituationen beskriver Alvesson (2011:38) två typer av forskare: 

den ena tycker att det är viktigt med goda kunskaper och färdigheter då man utformar frågor 

inför intervjuer (Charmaz, 2003). Andra forskare bl. a Scheurich (1997) menar att det inte går 

att fullt ut ha kontroll över intervjusituationen och att själva relationen mellan intervjuaren 

och informanten har central betydelse för analysen. Förväntningarna inför intervjusituationen 

kan också se olika ut. Medan forskaren har en rationell syn på intervjun kan informanten i 

vissa fall svara irrationellt och/eller svara på frågorna utifrån vad man tror att intervjuaren 

förväntar sig. Intervjupersonen kan också ha en annan uppfattning än intervjuaren om vad 

som är relevant och hur man ska förstå frågorna (Alvesson, 2011). Viktigt är också att inte 

ställa ledande frågor, om detta inte är meningen med undersökningen (Kvale och Brinkman, 

2009).  

 

Metodansats och teorins roll  

Metodansatsen utgår från hur man ser på fenomenet som ska studeras, vilka frågor som ska 

ställas för att besvara problemformuleringen, vilka metoder som bäst lämpar sig för 

datainsamlingen samt på vilket sätt analysen av data kan besvaras. Forskningsfrågan är det 

primära när man väljer de teorier som ska vara tolkningsverktyg i analysen (Fejes & 

Thornberg, 2009:21–26). Då denna uppsats syftar till att förstå hur män- respektive kvinnor 

upplever sitt föräldraskap och hur de fördelar och förhandlar om tid med barn, tid i 



 

13 
 

hushållsarbete m.m. är teorier med ett genusperspektiv det som jag ansett var lämpligast att 

använda som tolkningsverktyg i analysen.  

För att få en djupare förståelse för vilka föreställningar och förväntningar män och kvinnor 

har till föräldraskapet och för att kunna förstå varför de gör de val de gör har jag använt en 

kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009:43). En svaghet 

med en kvalitativ metod är att jag inte kan dra några generella slutsatser om hela populationen 

utifrån materialet då jag endast utgår från sex intervjuer. En fördel med kvalitativ metod är att 

jag mer på djupet kan få en inblick i hur kvinnor, och i viss utsträckning män, resonerar kring 

saker som dessa. I uppsatsen undersöker jag intervjupersonernas egna förståelser och 

uppfattningar kring sitt föräldraskap. Detta liknar till viss del det fenomenologiska 

förhållningssättet till det som studeras men jag använder mig av teorier för att försöka förstå 

hur aktörerna tänker och handlar vilket skiljer sig från fenomenologin. Den fenomenologiska 

analysen av empiriska data som beskrivs av Szklarski (2009:112–117) samt Kvales och 

Brinkmanns intervjuanalys med fokus på meningen (2009: kap 12) har varit en hjälp i mitt 

analysarbete. 

 

Ansatser för resonerande och slutledning 

Fejes & Thornberg (2009) redogör för att man i analysarbetet skiljer mellan grundläggande 

ansatser för resonerande och slutledning: induktion, deduktion och abduktion. Skillnaden 

mellan dessa är att i en induktiv ansats dras generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall. 

Forskaren söker sig till en slutsats genom observationer och erfarenheter (Fejes & Thornberg, 

2009:23). I en deduktiv ansats utgår forskaren från en allmän regel, till exempel en viss teori 

och utifrån denna teori härleds en eller flera hypoteser som undersöks.   Om teori och empiri 

inte samstämmer måste teorin förkastas eller omprövas. Risken med deduktiv slutledning är 

att forskaren kan bli låst vid att försöka bevisa teorin i det empiriska materialet. En abduktiv 

ansats växlar mellan en induktiv och deduktiv ansats i sin analys (ibid:24-25). 

Denna uppsats utgår från teorier och tidigare forskning som jämförs med det empiriska 

materialet. Detta skulle kunna liknas vid en deduktiv ansats men resultatet och analysen utgår 

inte från hypoteser som man gör vid en deduktiv slutledning. Utifrån den induktiva ansatsen 

försöker man dra generella slutsatser. Jag försöker i min uppsats hitta både likheter och 

variationer. Jag utgår därför ifrån en abduktiv ansats i tolkningsarbetet.   
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Datainsamling 

Sökande efter intervjupersoner 

Sökandet efter intervjupersoner inleddes med att fyra förskolor och en barnavårdcentral 

(BVC) i en kommun besöktes.  Uppsatsprojektet presenterades för förskolecheferna och en 

barnmorska. En förfrågan om intervjudeltagande sattes sedan upp på anvisade platser. Tyvärr 

gav detta inget resultat. I samma veva som jag väntade in svar tog jag även kontakt med 

personer i mitt kontaktnät som kunde tänkas vara lämpliga för min uppsats. Jag talade med 

mina kolleger på arbetet och två av dem förmedlade kontakt med sina döttrar. Efter 

intervjuerna med dem frågade jag om de i sin tur kunde finna någon ur sin bekantskapskrets 

som kunde tänka sig bli intervjuad. Denna förfrågan gav mig två intervjupersoner till. Jag 

prövade också att via mina barns förskola och skola försöka få fler intervjupersoner vilket 

ledde till att två mammor ställde upp på intervju.  Jag har ingen personlig relation till någon 

av informanterna.  

Intervjupersonerna 

Jag har intervjuat sex mammor i ålder 35 till 45 år med ett eller flera barn mellan 0-7 år där 

samtliga sammanbor med barnets/barnens biologiska pappa. Bland dessa mammor finns det 

både de som har arbete och de som är arbetssökande respektive föräldralediga.  När det gäller 

papporna finns det både de som har arbete och de som är arbetssökande. Pappan har i de flesta 

fall högre inkomst än mamman men i vissa fall har båda en likvärdig inkomst och det finns 

även exempel på där mammans inkomst är högre än pappans.  

Genomförande av intervjuerna  

Tre av intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna, två på ett café och en 

hemma hos mig. Intervjuerna pågick i ungefär 45-60 minuter. Varje intervju inleddes med en 

presentation av undersökningens upplägg och allmänna syfte. Samtliga intervjuer spelades in 

på band, efter samtycke från informanterna. Information gavs om möjligheten att när som 

helst avbryta intervjun och jag berättade att uppgifterna endast skulle användas i denna 

uppsats. Samtliga intervjupersoner valde att genomföra hela intervjun, dock valde två 

informanter att avstå från några frågor som de tyckte var svåra att svara på. Detta gällde 

speciellt hur de trodde att deras partner tänkte och tyckte kring vissa frågor. Jag gav ingen 

information före intervjun om de olika teorier som diskuteras i uppsatsen. Detta för att 



 

15 
 

undvika att informanterna eventuellt skulle begränsa sig eller tillrättalägga sina svar. Vid varje 

intervjutillfälle fikade vi för att skapa en trivsam och avslappnad atmosfär.  Efter intervjuerna 

informerade jag igen om mitt syfte med undersökningen och berättade då kort om de teorier 

som ligger till grund för analysen av intervjuerna.  

Jag använde mig av en intervjuguide med halvstrukturerade frågor. Under intervjuerna har jag 

ibland fått svar på frågor som jag tänkt ställa senare i ett annat sammanhang. Eftersom det är 

viktigt att intervjun flyter på bra har jag låtit varje informant få besvara varje fråga fritt. I en 

del intervjuer har jag vid transkriberingen upptäckt brister då alla frågor inte blivit besvarade. 

Kontakt har då tagits med informanterna igen via telefon. Jag har fått tydliggöra frågorna i 

vissa fall då informanterna uppfattat frågan fel. Huruvida de har svarat sanningsenligt är dock 

något som är svårt att uttala sig om.  

Kvinnorna har försökt skapa sig en uppfattning om hur deras sambor upplever sitt 

föräldraskap men det har varit svårt för en del informanter att besvara en del frågor som rör 

hur de uppfattar att deras partner tänker och tycker. Därför har beskrivningar av faderns 

förmodade perspektiv blivit mindre omfattande. Dessa beskrivningar måste också tolkas med 

förbehållet att männen inte själva redogjort för dem utan att de beskrivs utifrån det sätt på 

vilket mödrarna tolkat och återger upplevelserna. 

 

Etiska överväganden  

När det gäller den etiska aspekten i denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer följts.  De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare. Individskyddskravet består av fyra 

huvudpunkter. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer i 

undersökningen om syftet med undersökningen. Forskaren ska även informera berörda 

personer om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att berörda personer i undersökningen har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan.  Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som ingår i en 

undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att information 

om enskilda individer som har samlats in inte får användas i annat än forskningsändamål och 

inte i andra sammanhang. Personerna i denna uppsats har getts fiktiva namn. Jag har låtit varje 
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informant få granska det som står om dem i uppsatsens resultat- och analysdel. Detta för att de 

själva ska få bedöma om deras anonymitet är skyddad.     

 

Analysens genomförande 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de så snart som möjligt. Det viktigaste för 

studien var innebörden i informanternas svar. Jag började med att läsa igenom intervjuerna i 

sin helhet för att få en sammanhängande bild av varje intervjupersons uppfattning om sitt 

föräldraskap. Sedan sattes alla informanters respektive svar ihop till ett dokument för varje 

fråga. Detta för att få materialet mer överskådligt. Sedan gjordes markeringar och 

anteckningar i marginalen och jag använde mig av nyckelord utifrån frågeställningarna. De 

nyckelord som jag använt mig av är: förväntan och krav från dem själva och från 

omgivningen, förhandling kring de olika områdena som studeras samt vilka faktorer som har 

styrt fördelningen av dessa. För föräldraledighetens del har det varit enklast att utifrån 

intervjupersonernas utsagor förstå vilka faktorer som har styrt fördelningen. Vad gäller 

barnomsorgen har informanterna fått berätta hur fördelningen kan se ut och frågan kring vem 

som har huvudansvaret för hem och barn samt varför har varit centralt i analysen. När det 

gäller hushållsarbetet har jag jämfört och analyserat utsagorna utifrån; före/efter 

föräldraskapet: om fördelningen har förändrats efter paren fått barn och om det finns 

indikationer i intervjuerna på att kvinnor och män gör kön enligt uppsatsens teorier och 

tidigare forskning. Ett antal citat har också valts ut i resultat- och analysdelen för att 

åskådliggöra informanternas tankar och åsikter med egna ord.  
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Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar och problemformulering 

där jag inleder med att redogöra för de förväntningar och krav som informanterna upplever 

ställs på dem och deras partner. Sedan diskuteras föräldraledigheten, barnomsorg och 

hushållsarbete i olika avsnitt och analyseras utifrån den teoretiska referensramen och den 

tidigare forskningen. Uppsatsens frågeställningar är:  

Hur upplever informanterna både egna men också omgivande krav och förväntningar på dem 

som mammor? Hur upplever de att deras partner tycker och tänker kring krav och 

förväntningar på dem som pappor? 

Hur beskriver informanterna diskussionen om föräldraledigheten, vilka faktorer styrde och 

varför?  

Hur fungerar den vardagliga omsorgen och det övergripande ansvaret om barnet/barnen och 

hushållsarbetet? Brukar paren ha diskussioner kring barnomsorgen och hushållsarbetet? 

 

Tankar och förväntningar kring föräldraskapet  

Vilka förväntningar och krav beskriver kvinnorna att de och deras män har på sig som 

föräldrar? Detta har diskuterats ur olika perspektiv, både när det gäller hur de närmaste, såsom 

släkt och vänner ser på föräldraskapet och hur normerna ser ut i samhället i stort. En naturlig 

del av diskussionen har också gällt hur kvinnorna och deras män ser på sina egna 

förväntningar och krav.  

På frågorna som rör förväntningar och krav berättar några av mammorna att de har höga, 

ibland orimliga, krav på sig själva. En anledning till att det är så kan vara att de påverkas av 

det omgivande samhällets syn på hur en bra mamma ska vara, menar de.  
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Det är något som de upplever att deras partner inte funderar på i samma utsträckning eller 

som de i alla fall inte ger uttryck för, menar kvinnorna. Felicia känner att hon både i sin roll 

som mamma och också yrkeskvinna ibland upplever sig som otillräcklig.  Det dåliga samvetet 

över att inte göra rätt eller räcka till är något som flera av mammorna talar om (jmf Elvin-

Nowak, 2001). När jag frågar vad de tror att deras partner känner kring krav och 

förväntningar på dem som pappor från det omgivande samhället säger till exempel Cecilia att 

hon tror inte att Ceasar har tänkt så mycket på omgivningens krav på honom som pappa utan 

det har kommit mer ifrån honom själv, han vill vara delaktig i den dagliga skötseln av sina 

barn och saker som händer i deras liv, säger hon. Att pappor ska vara delaktiga i sina barns liv 

och uppväxt är något som samtliga intervjupersonerna tycker är viktigt. Det är en förväntan 

som papporna har både på sig själva men också ifrån omgivningen, tror kvinnorna. Dock 

upplever några av kvinnorna att omgivningens förväntan på pappor ser annorlunda ut vad 

gäller den tid de ägnar åt sina barn. De menar att förväntningarna på mammor och pappor ser 

olika ut. Birgitta säger i fråga om föräldraledighet om mannens krav att:  

”Jag tror inte att det ställs så himla många krav, om de är hemma halvtid med 

barnen så säger folk: vad duktig han är som är hemma med barnen” men det är 

aldrig någon som säger: vad duktig du är som är hemma med barnen till en 

mamma utan då är det så där: åh, ska du jobba redan?”  

Några av informanterna tror att det finns en förväntan på pappan att han ska vara lekfullare än 

mamman. Mammorna förväntas istället sköta de där ”dag för dag-grejerna”, säger Birgitta. 

Alla kvinnor talar om vikten av att finnas till hands för sina barn och ägna uppmärksamhet åt 

barnens behov, både praktiskt och mentalt. Några av mammorna upplever också att de har en 

press på sig att vara lugna och tålmodiga. Om man tappar tålamodet och skriker åt sitt barn får 

man genast dåligt samvete och känner sig misslyckad som mamma, menar Felicia och 

Daniella. Några av kvinnorna tror att det är lättare att vara en bra pappa. Ann menar att: 

”/…/ om omgivningen ser att de leker med barnen tycker de att: åh vad gullig 

han är med sina barn, medan med kvinnor är det ingen som säger: va gullig hon 

är med sina barn. Man ska bara vara mamma.”  
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Den mediala bilden av föräldraskap är också något som påverkar kvinnorna och de tar intryck 

av det både medvetet och omedvetet, tror de. Eva menar att det i media förmedlas en 

idealiserad och plastig bild av mammor som smala, fräscha och glada och som klarar så 

mycket annat i livet vid sidan av moderskapet.  

Ann säger att hon upplever att mammor ska vara så duktiga utåt sett; att de ska laga bra och 

näringsriktig kost åt sina barn. Birgitta upplever just detta som pressande eftersom hon inte är 

särskilt intresserad av matlagning. Birgittas man Bosse tycker om att laga mat och han får 

också mycket beröm av sin omgivning för det vilket gör att Birgitta ibland får höra att: ”gud, 

vad härligt att du har en man som lagar mat”. Det är ingen som berömmer en mamma på 

samma sätt, säger Birgitta.  Att hon, istället för att laga mat, plockar och tvättar är något som 

omgivningen helt enkelt förväntar sig av henne som mamma, menar hon. 

Föräldraledigheten 

En fråga som ställdes till kvinnorna i intervjun gällde vilka förväntningar och tankar de och 

deras män hade inför föräldraskapet. Hade de haft några diskussioner kring hur de tänkt 

fördela föräldraledighet, barnomsorg och hushållsarbete mellan sig? Hälften av kvinnorna 

hade diskuterat föräldraledigheten med sin man. Vad gäller fördelningen av barnomsorgen 

och hushållsarbetet hade ingen av kvinnorna haft diskussioner med sin partner om detta innan 

de blev föräldrar.   

Några kvinnor hade klart för sig innan de väntade barn hur de ville dela föräldraledigheten 

med sin man. Alla utom en svarar att amningen var en viktig faktor för föräldraledighetens 

fördelning och längd.   

Ann var hemma betydligt längre med båda barnen än vad Anders var. Hon hänvisar till att 

Anders arbete fick styra när han kunde vara hemma. Han hade eget företag när barnen var 

små vilket, enligt Ann, resulterade i att han endast kunde vara hemma 2 månader med varje 

barn. Dock säger Ann senare i intervjun att hon med andra barnet önskade vara hemma längre 

eftersom de inte hade tänkt skaffa fler barn. Hon var föräldraledig i 16 månader med varje 

barn. Eget företagande ses ofta som ett hinder för lång föräldraledighet men hur hade det 

omvända sett ut om Ann hade haft ett eget företag och Anders en fast anställning? Hade 

Anders varit hemma mycket längre än Ann då?  Det är hypotetiska frågor som vi inte kan ge 

svar på i detta fall. Jag har försökt att söka svar på detta på nätet men inte funnit någon 

undersökning om just föräldraledighet men däremot finns det en studie gjord av SFI 
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(Inspektionen för Socialförsäkringar; 2012) som visar att om både kvinnan och mannen är 

egenföretagare är det oftast kvinnan som tar ut tillfällig föräldrapenning när barnen är sjuka. 

Detta kanske kan ge en fingervisning i hur paren eventuellt beslutar också i frågan kring 

föräldraledighet. Enligt Bygren och Duvander (2005) anses mannens arbete viktigt för 

familjen och föräldraledighet förväntas vara mer kostsamt för hans karriär än vad det anses 

vara för kvinnan. Bekkengen (2002)  menar att arbetssituationen och attityder på arbetsplatsen 

oftare ses som ett hinder för män för att ta ut föräldraledighet medan förväntningarna på 

kvinnan är att hon ska koncentrera sig på barnet en period och att arbetet då inte är det 

primära i hennes liv.  

Birgitta säger att hon och hennes man bestämde var sin gång hur föräldraledigheten skulle 

fördelas. Med första barnet var Birgitta hemma den större delen av perioden och Bosse tog ut 

sina två pappamånader. Skälet till detta var, enligt Birgitta, dels att hon skulle amma men 

även ekonomiska skäl spelade in. De tyckte att det var mer lönsamt att Birgitta tog en längre 

föräldraledighet. När föräldraledigheten för andra barnet diskuterades ville Bosse vara hemma 

längre och de valde då att dela lika. De ekonomiska skälen diskuterades inte utan det var mest 

rättviseskäl och barnets bästa som fick styra hur de skulle fördela föräldraledigheten.  Det 

finns med andra ord en motsägelse i det som Birgitta berättar vad gäller vilka faktorer som 

styr fördelningen och vilka argument som anges och får betydelse i olika sammanhang. 

Intressant är att när Bosse ville vara hemma längre såg de till att barnets behov skulle sättas 

främst och inte till pappans behov att var hemma med sitt barn.  

Cecilia var hemma 9 månader med första barnet och tänker dela lika med sin man även nu 

med deras andra barn som just nu är ett par månader. Cecilia säger att arbetet är viktigt för 

henne och det är hon som tjänar mest i familjen. Att Ceasar ska ta ut fler dagar än henne på 

grund av hans lägre inkomst är dock inte aktuellt. Eftersom Ceasar precis har fått ett nytt jobb 

vet de inte heller säkert hur och när han kan vara föräldraledig. Det betyder alltså att det är 

Ceasars arbetssituation som avgör om och när Cecilia kan börja arbeta igen, trots att Cecilias 

jobb är viktigt för henne och att hon uttryckligen vill börja arbeta så fort som möjligt. Både 

Bekkengen (2002) och Bygren och Duvander (2005) talar om mannens arbetssituation som 

styrande för när han kan planera sin föräldraledighet. Bekkengen menar att arbetsgivaren 

anpassar sig efter kvinnors och män föräldraledighet på olika sätt. Kvinnors föräldraledighet 

är av biologiska och sociala skäl oftast förhandlingsbar i fråga om hur länge kvinnan ska vara 

ledig. När det gäller mannen är frågan om föräldraledighet flexibel och förhandlingsbar vad 

gäller om han överhuvudtaget ska vara hemma och sedan när och hur länge (ibid). Det kan ju 
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bidra till att Ceasar känner att han måste anpassa ledigheten efter hur det passar för hans 

arbetsgivare. Att Ceasar valde att byta arbete under Cecilias graviditet indikerar också att 

kvinnor och män kan ha olika syn på kombinationen arbete och familjeliv där män kan dra en 

gräns mellan de två medan kvinnor i högre grad är tvungna att anpassa arbetslivet efter 

familjelivet (Bekkengen, 2002). Att Cecilia tjänar mer än Ceasar tycks heller inte ha så stor 

betydelse för hur de tänker kring fördelningen av ledigheten. Ekonomiska skäl verkar här inte 

spela någon roll när kvinnan är den som tjänar mest. Detta stämmer med det som 

Socialförsäkringsrapport (2013:8) redovisar då par ofta, oavsett om kvinnans inkomst är 

högre eller lägre än mannens, ändå är inställda på att kvinnan ska ta ut merparten av 

föräldraledigheten. Cecilia och Ceasar vill dela lika av jämställdhets- och rättviseskäl. Det 

gynnar bådas förståelse för det jobb som krävs för att sköta både hem och barn, något som 

både Cecilia och Ceasar tycker är viktigt för parförhållandet, säger Cecilia.   

Daniella och Daniel har fått barn genom adoption. De hade planerat att dela lika. Dock var 

bedömde att sonen var så pass stor när pappan väl började vara hemma och därmed behövde 

mer stimulans och få träffa andra barn. Det hade varit intressant att fråga mer om detta för att 

utröna varför de valde att låta Daniella vara hemma först och i slutändan längst och hur de har 

upplevt att det har påverkat fördelningen av omsorgen om barnet och hushållsarbetet. Detta 

gjordes dock inte och i sammanhanget kan det vara värt att notera att en mer könstypisk 

uppdelning ofta tycks bli resultatet när par inte reflekterar över och diskuterar fördelningen 

under resans gång och i takt med förändrade omständigheter och planer (Evertsson & Nyman, 

2008). 

Eva var hemma i 15 månader medan Erik var hemma i 3 månader. Eva säger att det förekom 

diskussion kring föräldraledigheten och att de var överens om fördelningen. Att Eva skulle ta 

en övervägande del av ledigheten ansåg båda vara självklart eftersom hon skulle amma. Eva 

menar att hon tror att Erik tyckte att han inte hade så mycket att ge barnet den allra första 

tiden eftersom mamman ammar så mycket då. Hon säger: 

”Visst kan han vara behjälplig men det är ändå mamman som barnet behöver 

mest den första tiden.”  

Värt att notera är dock att Eva var hemma långt längre än den period man vanligtvis ammar. 

Att Erik precis hade fått nytt jobb innan barnet föddes är inget som Eva uppger som skäl till 

att hon tog ut en betydande längre ledighet än Erik utan hennes främsta skäl för att vara 

hemma längre var amningen. Eva ger heller inte uttryck för att Eriks arbetsbyte var något 
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problem för fördelningen utan hon såg istället sin föräldraledighet som något värdefullt för 

henne själv som mamma. Det kan man tolka som att hon, oavsett Eriks arbete, redan hade 

bestämt sig för att stanna hemma under längre tid än Erik. Eva och Erik har båda likvärdiga 

arbeten och inkomster och Eva säger att ekonomiska och/eller arbetsrelaterade skäl helt 

saknade betydelse då de diskuterade föräldraledigheten. Logiskt sett kan man undra varför de 

inte var mer intresserade av att dela föräldraledigheten jämt emellan sig. Detta kan man tolka 

som att inkomst och arbetssituation har haft betydelse i alla fall i Eriks fall eftersom han inte 

tog ut längre ledighet än tre månader. Att Eva ville vara hemma så länge kan också tolkas som 

att hon värderade föräldraledigheten och familjelivet högre än karriären och att Eriks arbete 

värderades högre för familjen.  

Att Felicia valde att var hemma med andra barnet i 1 år hade inte med amningen att göra utan 

hon säger att hon ville vara ”mamma på heltid”. Enligt Felicia har hon styrt hur 

föräldraledigheten skulle fördelas vid båda tillfällena och arbetet var en viktig faktor för 

henne med första barnet. Hon berättar att hon var mer karriärinriktad då innan barnen kom.  

När hon väntade första barnet hade hon arbetsuppgifter som hon ville behålla även efter sin 

föräldraledighet och hon var rädd för att ledigheten skulle påverka hennes anställning. Med 

andra barnet ville hon dock vara hemma under en längre och mer sammanhängande tid. Hon 

hade samma arbete som tidigare men andra gången blev föräldraledigheten viktigare än 

arbetet. Varför valde hon annorlunda andra gången?  Felicia säger att hon ville ta vara på 

mammaledigheten och vara hemma länge där här gången eftersom hon och Fredrik inte hade 

tänkt skaffa fler barn.    

I teoridelen beskrivs de normativa föreställningar som mödrar möter i samhället när det gäller 

hur ”en bra mamma” ska vara. Barnet förväntas komma först, före arbetet (Bäck Wiklund, 

1997; Elvin Nowak, 2001; Magnusson 2006; Ridgeway och Correll, 2004). Att mammor ska 

vara tillgängliga och ha barnets bästa för ögonen ses som självklart för samtliga informanter. 

Men det har även funnits ett eget intresse av att var hemma så länge som möjligt, vilket några 

av informanterna har gett uttryck för; det är ”något värdefullt” som en av dem säger.  Normen 

om att ”Den goda modern” är barnets primära omsorgsgivare stämmer i stora delar med hur 

mödrarna diskuterar fördelningen av föräldraledigheten.  
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Den dagliga omsorgen om barnet  

Alla kvinnor jag intervjuat har svarat lika vad gäller det övergripande ansvaret. De har alla 

uppfattningen att de tar mest ansvar för det praktiska kring barnet. Som orsak till detta menar 

flera av dem att de är bättre på att organisera och har behov av kontroll. Det tycks inte så ofta 

förekomma förhandlingar kring ansvarsfördelningen utan diskussionerna som rör barnen är 

mer av direkt praktisk karaktär; exempelvis vem som ska följa med Lisa till tandläkaren osv. 

Där får jobbsituationen styra och det blir ganska jämnt fördelat. Skillnaden är dock att 

kvinnorna är de som håller reda på det som sker runt barnet, som planerar aktiviteter och ser 

till att saker blir gjorda. De känner att de som mammor ska ha koll på allt det praktiska kring 

barnen. Det kan handla om att göra klädinköp, att se till att barnen har rätt kläder med sig till 

förskolan/skolan, att packa väskan inför nästa dag, att hålla kontakt med förskola och skola 

samt att hålla reda på tider för olika aktiviteter och annat i barnens liv. En mamma talar om att 

hon har valt att vara huvudansvarig, något som hon menar är självpåtaget, en annan talar om 

att det bara har blivit så. För papporna innebär det då att de inte behöver ta lika stort ansvar.  

Vad gäller det övergripande ansvaret säger Daniella att:  

”Det kanske ligger lite hos oss mammor, att vi blir lite mer omhändertagande, 

jag kan bara prata ur vår egen situation; tankarna, känslorna och barnets 

situation och sånt, det delar ju Daniel också men jag tror att man tar på sig, 

eller jag tar på mig, att jag tror att jag ska ha ett större ansvar, men är man inte 

där så funkar det ju lika med Daniel, han gör ju precis allt det där som jag gör 

så…” 

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) och Elvin-Nowak (2001) talar om mammors 

föreställningar kring att de har till uppgift att tillgodose barnens fysiska, pyskologiska och 

sociala utveckling. Att kvinnor tar huvudansvaret för det praktiska kan också bero på, som 

Magnusson (2006) beskriver det, att kvinnor får sin kvinnlighet bejakad genom att ta hand om 

och sköta relationer. Att ”den goda modern” är mån om barnets välmående är något som är 

kulturellt och strukturellt förankrat hos kvinnor och något som har stor betydelse i mammors 

identitetsskapande (ibid).  Johansson och Klinths (2008) analys av den gängse bilden av 

pappan av idag är att han också är barnorienterad och vill leva upp till jämställdhetsidealen. 

Skillnaden mellan pappor och mammor är dock fortfarande den att mamman i högre grad har 

ett hårdare tryck på sig att vara tillgänglig för sitt barn än vad pappan har. Pappor tillåts också 

i högre grad att välja de roligare delarna av föräldraskapet med barnet som exempelvis lek 
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medan mammorna förväntas ta hand om de dagliga rutinerna (ibid). Ett par mammor i mina 

intervjuer berättar också om att de, när deras män leker med barnen, passar på att göra 

hushållsarbete.  

Elvin-Nowak (2001) menar att mammor känner skuld om de inte tar det yttersta ansvaret för 

saker som rör barnen. Utifrån detta är det kanske inte så konstigt att paren i uppsatsen inte 

diskuterar fördelningen eftersom de redan innan hade en föreställning om hur 

ansvarfördelningen brukar se ut mellan mamman och pappan (se ”Tankar och förväntningar 

på föräldraskapet”). Att de i flera fall delar såväl hämtning och lämning på dagis och skola 

som nattning och tröst lika kommer också fram men det finns en skillnad i det att mammorna 

gör en övervägande del av det praktiska runt barnet såsom exempelvis att se till att barnen har 

rätt kläder för rätt väder (jmf Evertsson, 2014).  I Johansson och Klinths (2008) studie är den 

allmänna inställningen hos papporna att synen på faderskapet har förändrats där pappor 

förväntas vara engagerade i omsorgen om barnen. Bekkengens (2002) resonemang vad gäller 

skillnader i den barnorienterade- respektive den jämställda mannen är intressant i uppsatsens 

studie. Samtliga män i denna uppsats tar del i omsorgsbiten i olika grad. Det indikerar att de 

är barnorienterade i sitt föräldraskap. Dock säger kvinnorna att de upplever att de tar det 

övergripande ansvaret för omsorgen om barnen. Detta tyder å andra sidan på att paren inte är 

helt jämställda i sitt föräldraskap.  

En fråga som intervjupersonerna fick diskutera var hur de och deras partner fördelar ansvaret 

när de måste stanna hemma för vård av sjuka barn. Kvinnorna svarar att de och deras partner 

har en strävan efter att dela lika på VAB-dagarna. Hur de praktiskt fördelar ansvaret ser dock 

olika ut. Hemma hos Ann och Anders är det ”varannan-gångs-principen”. Rent praktiskt blir 

det ofta Ann som är hemma på grund av att hennes arbetssituation gör det lättare för henne att 

vara hemma i jämförelse med Anders arbetssituation. Birgitta och Bosse försöker också att 

dela lika och vara hemma varannan gång men det är alltid vad som händer på jobbet som i 

slutändan får styra. Dock berättar hon att det oftast blir hon som är hemma om barnen är 

sjuka. Hemma hos Cecilia och Ceasar har Ceasar varit hemma flest gånger. Det har berott på 

att han inte har trivts så bra på sina jobb, säger Cecilia. I Daniellas och Daniels fall försöker 

de dela lika om båda har mycket på jobbet. Annars får man singla slant, säger Daniella 

skämtsamt. Eva har den fördelen att hon ofta kan jobba hemma de gånger som dottern är sjuk. 

Sedan har hon och Erik löst det så att de ibland har delat upp en dag om en av dem har ett 

viktigt möte att gå på. Hemma hos Felicia och Fredrik varierar det utifrån vad som händer på 

jobbet och om man har viktiga möten. De delar rätt så lika, säger Felicia. Jag tycker det är 
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intressant att jämföra kvinnornas resonemang när det gäller VAB-dagarna med hur de 

diskuterade föräldraledigheten. De strävar alla efter en rättvis fördelning när det gäller VAB 

och kvinnorna talar om arbetets betydelse för dem. De vill inte vara borta för mycket från 

jobbet. Då det gäller föräldraledigheten talade de flesta av kvinnorna istället om betydelsen av 

att vara hemma med sitt barn.  

Hushållsarbetet 

De flesta av kvinnorna menar att hushållsarbetsfördelningen ser likadan ut idag som innan 

paren fick barn. Ingen av paren hade diskuterat hushållsarbetet innan de fick barn och parens 

fördelning av arbetet är något som kvinnorna menar har växt fram. Dock har det ju i praktiken 

blivit annorlunda sedan paren fått barn och arbetsbördan har ökat. Detta är något som 

kvinnorna ger uttryck för och i de flesta intervjuer märks ett missnöje hos dem när det gäller 

fördelningen. Det verkar dock enligt kvinnorna som att det är svårt att förändra fördelningen 

Ann berättar att hon jobbar nätter och helger och sedan är ledig en längre sammanhängande 

period samtidigt som Anders jobbar dagtid och kommer hem ganska sent på kvällarna. Hon 

menar att hon är mycket för jämställdhet men att det ändå har blivit hon som gör det mesta i 

hushållet. Hon säger att:  

”Jag hade en föreställning om att vi skulle dela mer på allting än vad vi gjort. 

Jag tyckte att jag hade träffat en kille som ar så bra på att liksom kunna hjälpa 

till och sådär men tyvärr sprack nog den där föreställningen och jag tycker nog 

att det är jag som får dra det tunga lasset med hushållsarbete.”  

Hon säger att det är viktigt för henne att kombinationen arbetsliv och familjeliv ska funka. 

Det verkar det som att Ann har anpassat sitt arbete efter familjelivet för att kunna hinna med 

att sköta hem och barn. Ann berättar att Anders inte gör så mycket i hemmet när Ann jobbar 

vilket indikerar att Ann är huvudansvarig för hushållsarbetet. Hon är också huvudansvarig för 

den mer långsiktiga planeringen när det gäller kommande skoldagar etc. 

Hushållsarbetet hemma hos Cecilia och Ceasar ser ut ungefär som innan barnen kom, säger 

Cecilia. Middagen, städningen och disken försöker de dela på. Handlingen sköter mest 

Cecilia.  
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När jag frågar om de brukar diskutera fördelningen och hur det brukar gå till svarar Cecilia:    

”/…/ nä man får väl tala om att ”jag vill ha hjälp med det här”, det är bara att 

inse. /…/ så han säger att ”ja, ja då får vi väl göra det då, lite så…”  

Detta tolkar jag som att Cecilia är den som planerar och ser till att arbetet blir gjort. Hur 

Ceasar upplever fördelningen och diskussionen kring detta hade varit intressant att fördjupa 

sig i ytterligare. En potentiell anledning till skillnaden kan vara att de ser hemmets skötsel på 

olika sätt beroende på vilka preferenser de har för ett välstädat hem. Forskningen visar att 

skillnaden mellan kvinnor och män ökar vad gäller hushållsarbete när de blir föräldrar när 

man jämför med hur det ser ut när de är singlar. Kvinnor ökar sin tid i hushållsarbete i högre 

grad än vad männen gör (se Boye och Evertsson, 2014). Som tidigare nämnts kan detta vara 

en del i hur kvinnor gör mödraskap genom att göra hushållsarbete, planering etc. samtidigt 

som dessa uppgifter inte är en naturlig del i mäns föräldraskap, enligt Berks (1985) 

resonemang.   

Daniella och hennes man har, enligt Daniella, en fördelning som i stort varit densamma sedan 

de fick barn, vilket innebär att de försöker dela på det mesta. Daniella är dock inte nöjd med 

att det oftast blir hon som får plocka undan, till exempel efter middagen. Då brukar Daniel 

passa på och göra något med barnet istället för att hjälpa till att duka av och plocka undan.  

I Felicia och Fredriks fall är det alltid Felicia som har gjort det mesta av hushållsarbetet även 

innan barnen kom. Det innebär att hon nu har en än tyngre arbetsbörda hemma med två barn. 

Hon påpekar att hon inte är nöjd med fördelningen men menar att hon har bara sig själv att 

skylla: ”/…/ man är lite för mycket mamma åt sin man också”. Enligt Felicia är de båda 

medvetna om snedfördelningen. Intressant i sammanhanget är att Felicia i större utsträckning 

tycks skuldbelägga sig själv än sin man när det gäller hur fördelningen ser ut. Detta trots att 

det är hon som gör mest hushållsarbete. Även Fredrik påstås vara medveten om 

snedfördelningen men Felicia ser det alltså mer som sin uppgift än hans att se till att 

fördelningen blir mer jämlik.  

I studien finns det arbetssökande och i ett av fallen talar kvinnan om att hon gör mer i 

hushållet på grund av rådande situation medan det i ett annat fall råder missnöje hos kvinnan 

eftersom hon anser att hennes man borde göra mer då han är arbetssökande och är den som är 

hemma mest. Enligt Berks teori menar hon att de normativa föreställningarna kring 

hushållsarbetet är så kopplat till kön att det anses naturligare för en man att avstå från att 
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utföra dessa sysslor även då han har mer tid än kvinnan. Bekkengen (2002) beskriver att 

männen i hennes studie vill göra saker på sitt sätt och att hushållsarbetet och omsorgen om 

barnen ska ske på männens villkor. Möjligen kan man tolka det som att männen ”gör kön” 

genom att inte vilja ta lärdom av kvinnorna eller att vara tydliga med att de själva ska avgöra 

när det är tillräckligt smutsigt för att man ska städa t.ex. Flera av kvinnorna som jag har 

intervjuat säger att de känner att de har ett ansvar för att hemmet utåt sett ska vara 

presentabelt, något som de upplever att männen inte har på samma sätt. Det verkar vara 

viktigt att se till att hemmet är rent och fint för att man inte ska få dåligt samvete och kanske 

även dåligt rykte och anses vara en ”slarvmamma”, som Birgitta uttrycker det. 

Diskussion 

I diskussionsdelen jämförs resultat- och analysdelen med teori och den tidigare forskningen 

inom de olika områden som jag undersöker. De mest framträdande resultaten kommer att 

problematiseras och diskuteras utifrån teori och tidigare forskning kring faderskap och 

moderskap. En kort diskussion kring metodval och metodansats kommer också att föras. 

Uppsatsen avslutas med egen reflektion kring arbetet och förslag på ytterligare forskningen i 

ämnet.  

Jag inledde uppsatsen med att referera till Nordenmarks (2011) artikel där han menar att en 

jämställd fördelning av föräldraledighetsuttag och hemarbete är möjlig redan om knappt 10 år. 

Syftet med uppsatsen är att utifrån detta undersöka hur ett antal mammor upplever sitt 

vardagsliv och de krav och förväntningar som ställs på mammor respektive pappor och hur de 

förhandlar och fördelar ansvaret för barn och hem emellan sig.  

Vissa av kvinnorna talar om att de ibland känner sig otillräckliga och får dåligt samvete över 

att tiden med barnen är så knapp. Att de tar det huvudsakliga ansvaret för barnen och är den 

som i de flesta fall initierar och utför en större del av hushållsarbetet kan vara en bidragande 

orsak till deras upplevelser av otillräcklighet. Männen har också krav på sig att vara en 

närvarande pappa men normen för att vara ”tillräcklig” som förälder skiljer sig mellan 

kvinnor och män. (Johansson och Klinth, 2008; Magnussons, 2006; Sevòn, 2011). Men vad 

skulle hända om kvinnorna släppte på kontrollen och hur ser männen egentligen på sin del i 

omsorgen om barnet? Johanssons och Klinths (2008) studie kan vara en hjälp till att försöka 

få ett manligt perspektiv på detta. De hävdar att pappor har en förväntan och vilja att vara 
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tillgängliga för sina barn men att en del män kan känna sig hindrade i sitt ansvar på grund av 

att de upplever att kvinnor har ett behov av kontroll i det praktiska som rör barnet. Det kan till 

exempel handla om blöjbyte och vilka kläder som barnen ska ha på sig. Detta menar man 

påverkar mannens självförtroende i sin roll som förälder (ibid). Mamman skaffar sig ju ett 

försprång eftersom hon är hemma först och får då tidigare kunskaper i omsorgen om barnet. 

Intressant i detta sammanhang är då att diskutera betydelsen av att mamman är föräldraledig 

först och längst när det gäller synen på huvudansvaret för barn och hem. Forskning visar att 

männens föräldraledighet och speciellt hur länge de har varit hemma med barnen har 

betydelse för hur de och deras partner senare fördelar ansvaret och omsorgen för barnen.  

(Haas och Hwang, 2008). En undran kring detta är; vilka män tar ut flest föräldradagar, är det 

män med en jämställd attityd som tar ut fler föräldraledighetsdagar och då redan från början 

också är inställda på att (senare) fördela hushållsarbetet och omsorgen om barnen mer 

rättvist? Enligt Haas och Hwang (2008) är det antalet dagar i sig som har en signifikant och 

positiv inverkan på fäders deltagande i omsorgen om barnen, kontrollerat för faktorer som 

skulle kunna inverka på föräldraledigheten såsom pappans jämställdhetsideologi, parens 

utbildning och arbetstid. Evertsson (2014) studie visar att kvinnans och mannens inställning 

till jämställdhet är en viktig faktor då det gäller hur de fördelar omsorgen om både barnen och 

hemmet och att män gör mer hushållsarbete i familjer där man delar mer jämställt på 

omsorgen om barnen.  

 

Vissa av informanterna menar att en när en pappa utför saker som rör hem och barn reagerar 

omgivningen på att han gör något bra och han får beröm för det. En mamma får sällan höra 

detsamma eftersom det förväntas av henne att hon ska ta sig tid att sköta hem och barn; det är 

därför ingen som applåderar när hon gör det. Enligt Berk (1985) är arbetet i hemmet och med 

barnen något som anses vara ”karaktäristiskt” kvinnligt arbete vilket också anses var något 

”naturligt” för henne som kvinna. När en man gör samma slags sysslor anses det inte som 

något som är karaktäristiskt för honom som man. West och Zimmerman (1987) menar att 

kvinnors och mäns handlingar hela tiden socialt sett identifieras och bedöms utifrån normer 

kopplade till genus vilket i sig identifieras utifrån det biologiska könet.  Det skulle då betyda 

att när män gör hushållsarbete utför de något som traditionellt anses vara omanligt. Flera 

politiska åtgärder syftar dock till att förändra attityder för att få ett mer jämställt samhälle som 

gynnar både kvinna och mannen vilket också har gett resultat genom åren (Johansson och 

Klinth, 2008; Plantin, 2001). Män tar i dag mer ansvar än tidigare för hem och barn visar 

forskningen. Samtidigt utför kvinnor mer obetalt arbete med hem och barn än vad män gör 
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och skillnaderna ökar när familjen utökas (Boye och Evertsson, 2014; Evertsson, 2014). Detta 

tolkar jag som ett tecken på att kvinnor och män gör kön – eller snarare moderskap respektive 

faderskap – i samband med att de gör hushållsarbete och barnomsorg.  

Vad gäller föräldraledigheten är det intressant att diskuterar varför kvinnorna i uppsatsen som 

regel har varit lediga långt längre än den period de ammar. Kanske används amningen som en 

ursäkt för något som är svårare att förklara? Intressant i sammanhanget är att se huruvida 

arbetet har haft betydelse för männen (och kvinnorna) eftersom tidigare forskning indikerar 

att männens föräldraledighetuttag beror på hur deras arbetssituation ser ut (Bygren och 

Duvander, 2005). Bygren och Duvander menar att då mannen och kvinnan diskuterar 

föräldraledigheten värderas mannens arbete högre än kvinnans även då bådas arbetssituation 

och position är relativt lika. I ett av paren i min studie har kvinnan högre utbildning än 

mannen och de tjänar ungefär lika. Trots detta tog kvinnan all ledighet förutom de sista tre 

månaderna. Detta kan man tolka som att mannens arbete anses vara mer värt men man kan 

också tolka det som att de har fördelat arbetet enligt en traditionell jämställdhetsideologi. Att 

kvinnan nämner att hon gör det mesta av hushållsarbetet och alltid har gjort det kan tyda på 

det. Dessutom säger hon att mammaledigheten har berikat henne, vilket antyder att hon ser 

värdet i att vara hemma så länge som möjligt och att hon då har varit beredd på att prioritera 

bort arbetets betydelse under en period. En annan kvinna i uppsatsen säger uttryckligen att 

arbetet är viktigt för henne och att hon vill börja jobba så snart som möjligt igen. Trots det är 

det inte aktuellt att mannen ska ta längre ledighet än hon. Det kan man tolka som att hans 

arbete värderas högre eller som att de gör kön eftersom de är beredda att avvara kvinnans 

högre inkomst för att hon ska få stanna hemma så länge som möjligt med barnet. Detta 

agerande stämmer in på de generella mönster som beskrivs i Socialförsäkringsrapport 

(2013:8) där betydelsen av kön är viktigast för hur paren fördelar föräldradagarna mellan sig. 

Detta ifrågasätter de argument som menar att mäns höga inkomst i sig och deras stora andel 

av hushållsinkomsten är den främsta anledningen till ojämställdhet i föräldrapenninguttaget 

(ibid). De flesta av kvinnorna i uppsatsens studie har uppgivit amningen som det främsta 

skälet till hur de och deras partner har valt att fördela föräldraledigheten där de ekonomiska 

och/eller arbetsrelaterade faktorerna helt har saknat betydelse.  

 

Connell (2003) gör en intressant koppling mellan genus och människokroppen där de 

reproduktiva skillnaderna mellan könen präglar synen på betydelsen av moderskap och 

faderskap. Till detta kopplar jag Berks (1985) teori kring de karaktäristiska göromålen för 
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kvinnor och män som traditionellt anses vara naturliga. Att kvinnor föder och i de flesta fall 

ammar barnet gör att hon skaffar sig ett försprång i omvårdnaden om barnet men också i 

arbetet i hemmet och samtidigt blir detta något som anses vara karaktäristiskt för henne som 

kvinna. Jag tolkar dock West och Zimmermans teori (1987) som att människan är föränderlig 

och det ligger i oss själva hur vi förhåller oss till olika saker genom att vårt genus är en 

”produkt av daglig social samvaro”. Man kan med andra ord vara pappa (mamma) – eller göra 

faderskap (respektive moderskap) – på en rad olika sätt. Att samhället genom politiska 

åtgärder försöker ändra vårt sätt att se på föräldraskapet mot en mer jämställd riktning är en 

bra början men det tar tid att omforma föreställningar och normer som ses som karaktäristiska 

och därmed naturliga för vad som är kvinnligt- respektive manligt i föräldraskapet. Huruvida 

Nordenmark (2011) har rätt och om vi är jämställda både i familjelivet och i arbetslivet år 

2020 är något framtiden får utvisa.  

Är den kvalitativa metoden den mest lämpliga för att besvara uppsatsens frågeställningar? 

Eftersom den kvalitativa metoden syftar till att beskriva och tolka verkligheten för att skapa 

en förståelse för ett fenomen, tycker jag att det är en lämplig metod för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Hur väl jag undersöker detta hänger mycket på vilka frågor jag valt att ställa 

i mina intervjuer samt hur väl jag har tolkar resultatet utifrån teori och den tidigare 

forskningen. Intressant är att man i många fall kan tolka informanternas svar på olika sätt. Jag 

har inte uttryckligen frågat dem om deras jämställdhetsideologi utan utgår istället ifrån att 

analysera detta i deras svar vad gäller hur de förhandlar och fördelar arbetet och hur deras 

föreställning kring mammarollen- respektive papparollen ser ut. Männens perspektiv på 

föräldraskapet är knapphändigt beskriven i resultat- och analysdelen eftersom det har varit 

svårt för kvinnorna att skapa sig en uppfattning om vad deras män tycker och tänker. Inom 

ramen för en c-uppsats har jag heller inte haft möjlighet att intervjua både kvinnor och män 

eftersom antalet intervjuer av varje då hade blivit få.  

Tips på ytterligare forskning inom detta ämne är att djupintervjua pappor och fråga dem hur 

de ser på krav och förväntningar på dem och hur de upplever att ansvarsfördelningen fungerar 

i hemmet samt om de tycker att det huvudsakliga ansvaret mest vilar på mamman och i så fall 

varför.  
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Bilaga: Utdrag ur Intervjuguide 

Vilka tankar kring föräldraskapet hade du innan du blev mamma, hur tänkte du i stort kring 

hur ni skulle fördela föräldraledigheten, den dagliga omsorgen om barnet och hushållsarbetet?  

Vad tror du din partner hade för tankar kring detta?  

Hur delade ni upp föräldraledigheten? Var beslutet om vem som skulle ta hur mycket ett 

gemensamt beslut? Vad var viktigast när ni bestämde er för hur ni skulle fördela 

föräldraledigheten?  

Hur funkade det med hushållsarbetet innan ni fick barn? Hur tycker du att det funkar med 

hushållsarbetet idag – Har det förändrats sedan ni fick barn? Om så är fallet, berätta lite kring 

hur det har förändrats? Finns det något som du tycker är mindre bra? Har du pratat med din 

partner om det? 

Kan du berätta lite hur ni gör med den vardagliga omsorgen om barnet/en? (exempelvis vem 

som ansvarar för att barnet har rätt kläder för rätt väder, packar väskan för nästa dag på 

dagis/skolan, håller reda på tiden för läkarbesök mm, nattning, lek, tröst av barnet på natten, 

vård av barn vid sjukdom osv). Upplever du att det är någon av er som idag har ett (lite) större 

ansvar för barnets omsorg? Om så är fallet; hur kommer det sig? Är omsorgen om barnet – 

och vem som ska göra vad – något ni pratar om?  

Vilka förväntningar eller krav upplever du ställs på dig som mamma från din omgivning (med 

omgivning menar jag släkt, vänner och bekanta samt yttre omgivning såsom exempelvis 

sociala medier, tidningar, filmer, reklam etc.)?  

Vilka förväntningar eller krav upplever du ställs på barnets/barnens pappa från omgivningen? 

Vilka krav och förväntningar upplever du att du ställer på dig själv?  

Vilka förväntningar eller krav upplever du att din partner ställer på sig själv?  

Upplever du att det finns skillnader i de förväntningar eller krav ni ställer på er själva som 

mamma respektive pappa? Tycker du att det finns skillnader i de krav och förväntningar 

omgivningen ställer på er som mamma respektive pappa? 
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