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Studien bygger på tre fokusgruppsamtal med 14 föräldralediga småbarnsföräldrar i en medelstor kommun. 

Studien syftar till att undersöka hur småbarnsföräldrar samtalar om föräldraförsäkringen samt deras 

föräldraledighet och föräldraskap. Utifrån föräldrarnas diskussion om föräldraledighet undersöks hur moderskap 

och faderskap framställs, samt hur föräldrar beskriver ett jämställt föräldraskap. Den teoretiska utgångspunkten 

är socialkonstruktionistisk, där Peter L. Bergers och Thomas Luckmanns teori om kunskapssociologi används 

för att analysera föräldrarnas samtal. Fokusgruppsamtalen analyseras även med hjälp av tidigare forskning samt 

Ylva Elvin-Nowaks och Heléne Thomssons teori om hur kön skapas. 

 

Resultatet visar att småbarnsföräldrarna upplever föräldraförsäkringen som förmånlig men svår att förstå, på 

grund av många regler. De belyser vikten av valfrihet i föräldraförsäkringen. Uppdelningen av 

föräldraledigheten motiveras i många fall utifrån föräldrarnas ekonomiska- och arbetsmässiga möjligheter men 

även utifrån föräldrarnas vilja att vara föräldralediga. Mammans föräldraledighet tas dock alltid för given 

medan pappan framställs ha ett val att vara föräldraledig eller inte. Föräldrarna beskriver att jämställdhet är 

viktigt och menar att båda ska vara nöjda med ansvarsfördelningen i hemmet samt att båda ska ha en nära 

relation till barnet. Föräldraskap framställs antingen som könsstereotypt eller som könsneutralt. Det vill säga att 

mamman framställs vara den primära föräldern eller att båda föräldrarna framställs ha samma roll. 
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Förord 

Vårterminen 2013 har varit en intensiv, rolig och kunskapsrik period. Intresset 

för jämställdhet och föräldraförsäkringen har i och med studien ökat och det är 

med en viss tomhet vi avslutar denna fördjupning i ämnet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till ansvarig personal på de öppna förskolorna som 

varit behjälpliga i kontakten med informanterna. Vi vill även tacka alla de 

småbarnsföräldrar som varit med i fokusgrupperna, för att ni delat med er av era 

erfarenheter och tagit er tid att delta. Att besöka de öppna förskolorna var 

väldigt trevligt och det var roligt att få en inblick i verksamheten. 

 
Tack till vår handledare Disa Bergnéhr för ditt engagemang och för att du delat 

med dig av din kunskap. Slutligen vill vi tacka personer i vår närhet som stöttat 

oss under uppsatsskrivandet.  
 
  
 

Norrköping, 27 maj 2013 

 
Johanna Wolter & Moa Wennerberg 



 

Sammanfattning 

Studien bygger på tre fokusgruppsamtal med 14 föräldralediga 

småbarnsföräldrar i en medelstor kommun. Studien syftar till att undersöka hur 

småbarnsföräldrar samtalar om föräldraförsäkringen samt deras föräldraledighet 

och föräldraskap. Utifrån föräldrarnas diskussion om föräldraledighet undersöks 

hur moderskap och faderskap framställs, samt hur föräldrar beskriver ett 

jämställt föräldraskap. Den teoretiska utgångspunkten är 

socialkonstruktionistisk, där Peter L. Bergers och Thomas Luckmanns teori om 

kunskapssociologi används för att analysera föräldrarnas samtal. 

Fokusgruppsamtalen analyseras även med hjälp av tidigare forskning samt Ylva 

Elvin-Nowaks och Heléne Thomssons teori om hur kön skapas. 
 
Resultatet visar att småbarnsföräldrarna upplever föräldraförsäkringen som 

förmånlig men svår att förstå, på grund av många regler. De belyser vikten av 

valfrihet i föräldraförsäkringen. Uppdelningen av föräldraledigheten motiveras i 

många fall utifrån föräldrarnas ekonomiska- och arbetsmässiga möjligheter men 

även utifrån föräldrarnas vilja att vara föräldralediga. Mammans 

föräldraledighet tas dock alltid för given medan pappan framställs ha ett val att 

vara föräldraledig eller inte. Föräldrarna beskriver att jämställdhet är viktigt och 

menar att båda ska vara nöjda med ansvarsfördelningen i hemmet samt att båda 

ska ha en nära relation till barnet. Föräldraskap framställs antingen som 

könsstereotypt eller som könsneutralt. Det vill säga att mamman framställs vara 

den primära föräldern eller att båda föräldrarna framställs ha samma roll. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
  

1. Inledning 1 

1.1 Problemformulering 1 

1.2 Syfte och frågeställningar 3 

1.3 Avgränsningar 3 

1.4 Föräldraförsäkringen 4 

1.5 Disposition 4 

2. Tidigare forskning 6 

2.1 Föräldraskap och kön 6 

2.1.1 Moderskap 7 

2.1.2 Faderskap 8 

2.2 Ett jämställt föräldraskap? 9 

2.2.1 Den svenska föräldraförsäkringen 11 

2.3 Sammanfattning och tillämpning 12 

3. Teoretisk inramning 13 

3.1 Socialkonstruktionism 13 

3.2 Berger och Luckmann 13 

3.3 Föräldraskap och kön 15 

3.4 Kritisk diskussion 15 

3.5 Sammanfattning och tillämpning 16 

4. Metod 18 

4.1 Design 18 

4.1.1 Urval 19 

4.1.2 Frågeguide 19 



 

4.2 Material 20 

4.3 Undersökningens genomförande 21 

4.4 Bearbetning och analys 22 

4.5 Etiska överväganden 23 

4.6 Metoddiskussion 25 

5. Resultat och analys 28 

5.1 Föräldraförsäkringens flexibilitet 28 

5.1.1 Valfrihet? 30 

5.1.2 Mannens och kvinnans valfrihet 32 

5.2 Föräldrarnas ekonomi och arbetssituation 34 

5.2.1 Föräldrarnas arbetssituation 34 

5.2.2 Föräldrarnas ekonomi 36 

5.3 Föräldraskap och kön 38 

5.3.1 Föräldraledighet - idyll eller hektisk tillvaro? 38 

5.3.2 Jämställdhet 40 

5.3.3 Det traditionella och det könsneutrala föräldraskapet 42 

6. Slutdiskussion 51 

Referensförteckning 54 

Bilaga 1 58 

Bilaga 2 59 

Bilaga 3 60 



 



 

 

1 

1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 

Sverige har idag en av de mest utbyggda föräldraförsäkringar i världen och var 

1974 det första landet att införa en föräldraförsäkring (Försäkringskassan, 

2011). Första steget i utvecklingen av den moderna föräldraförsäkringen togs 

1954 då moderskapsförsäkringen infördes. Den innebar att mammor fick 

möjlighet att vara hemma sex månader, varav tre av dem gav ekonomisk 

ersättning. Under 1960- och 1970-talet började de traditionella könsrollerna 

ifrågasättas och den nya familj- och samhällsvisionen grundades på begreppet 

jämställdhet. Jämställdhetsdebatten involverade både kvinnans rätt till 

ekonomisk självständighet och mål om att mannens passiva roll i föräldraskapet 

skulle förändras (Klinth, 2002:13-15, 70, 100). Sedan föräldraförsäkringen 

infördes har olika projekt syftat till att förändra papparollen och öka pappors 

uttag av föräldraledighet. Redan 1975 pågick en diskussion om att öronmärka 

vissa dagar till vardera förälder men beslutet om kvotering fattades först 1994 

och året därefter infördes de så kallade pappa- och mammamånaderna 

(Bekkengen, 2002:11). Månaderna förlängdes 2002, från 30 till 60 dagar och 

sex år senare infördes jämställdhetsbonusen för att ytterligare stärka 

jämställdheten mellan föräldrarna (Försäkringskassan, 2011).  

 

Dahlström, professor i histologi, är kritisk till det politiska målet om att 

föräldrar ska dela föräldraledigheten och menar att den millimeterrättvisa 

feministpolitiken minskar spädbarnets rättigheter. Hon menar att det är kvinnan 

som ger barnet den rätta emotionella starten i livet och att män rent biologiskt 

inte är lämpade att ta hand om spädbarn (Dahlström, 2007:89-95). I motsats till 

Dahlström menar andra forskare att antaganden om kvinnors och mäns 

biologiska och sociala skillnader förstoras och befästs under det tidiga 

föräldraskapet. Könsspecifika arbetsdelningar kolliderar med dagens 

jämställdhetsideal och skapar ambivalens hos föräldrar. Småbarnsföräldrar 

beskriver sin vardag som ett gemensamt könsneutralt projekt men i praktiken 

handlar de individuellt och könsspecifikt. Varje kvinna och man är omgivna av 

föreställningar om hur de bör vara som medlemmar av ett kön. Att leva upp till 

bilden som förälder, partner och yrkesverksam kompliceras av förväntningar om 

hur man bör vara som kvinna eller man (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997:132, 

190; Doucet, 2009:93; Magnusson, 2006:17-18; Plantin, 2001:125-126). 

 

Dagens övergripande jämställdhetspolitiska mål är att det ska finnas en jämn 

fördelning mellan könen när det gäller inflytande i samhället, att båda könen ska 

ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet, att hemarbetet ska fördelas 

lika mellan könen, att båda ska få och ge omsorg på lika villkor samt att båda 
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könen ska ha rätt till samma integritet när det gäller kroppen (Statistiska 

centralbyrån, 2012a). Regeringens familjepolitiska mål är att underlätta för 

föräldrar att kombinera yrkesliv med familjeliv och förbättra förutsättningarna 

för jämställdhet mellan könen (Socialdepartementet, 2013). Dock framkommer 

det i en tidsanvändningsundersökning från 2010/2011 att kvinnor ägnar mer tid 

till hushållsarbete än män samt att män ägnar mer tid till underhållsarbete än 

kvinnor. Kvinnor spenderar mer tid med barnen och ansvarar i större 

utsträckning för tillsynen av dem (Statistiska centralbyrån, 2012b). 

Försäkringskassans socialförsäkringsrapport från 2012 visar att kvinnor tog ut 

99,5% av andelen föräldrapenningdagar när försäkringen började gälla 1974 och 

att kvinnor tog ut 76,3% av alla utbetalda dagar 2011. Klyftan mellan mäns och 

kvinnors uttag av föräldraledighet har således minskat men det är fortfarande 

långt kvar tills män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten 

(Försäkringskassan, 2012).  

 

Forskare menar att politiken kring föräldraledighet har varit tvetydig. Att 

pappors föräldraledighet framställs som ett erbjudande, det vill säga att pappor 

ges ett handlingsutrymme och inte ett ansvar (Bekkengen, 2002:187; Klinth, 

2004:59; Saxonberg, 2009). Lorentzi och Saxonberg går steget längre och 

menar att förhandlingssituationen är ”riggad”, att valfriheten egentligen inte 

existerar i föräldraförsäkringen. De argumenterar för att de reserverade dagarna 

inte handlar om att inskränka familjers valfrihet utan till att stärka de individer 

som har en svagare förhandlingsposition. Valfriheten påverkar exempelvis även 

barnets rätt till båda sina föräldrar (Lorentzi, 2004:10-11; Saxonberg, 

2009:672). Barnets rätt till båda föräldrarna och båda föräldrarnas ansvar för 

barnet står skrivet i Barnkonventionen. Artikel 5 och artikel 18 är särskilt 

riktade till föräldrarnas ansvar. I artikel 18 redogörs för principen att “båda 

föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling” och 

att “barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet” (Hammarberg, 2006). 

 

I en internationell studie beskrivs länders olika föräldraförsäkringar påverka 

närheten mellan småbarn och deras föräldrar. Nordiska länder märker ut sig 

med generösa föräldraförsäkringar som möjliggör en nära kontakt mellan barn 

och deras föräldrar (O´Brien, 2009). Forskning visar även att den reserverade 

pappaledigheten ökar pappors uttag av den delade föräldraledigheten 

(Chronholm, 2004; Haas & Hwang, 2008; Haas & Rostgaard, 2011; O´Brien, 

2009; Sundström & Duvander, 2002; Wells & Sarkadi, 2012). Under senare år 

har ett flertal partier i Sverige lämnat motioner om en tredelad försäkring. I april 

2013 lovade Socialdemokraterna att vid en eventuell valseger 2014 successivt 

införa en ny försäkring (Olsson, 2013). Förslaget om en tredelad försäkring 

innebär att en tredjedel knyts till vardera förälder medan den resterande 

tredjedelen ska kunna delas efter föräldrarnas egna önskemål (Motion 

2012/13:Sf386).  
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Socialt arbete innefattar en ständig kontakt med familjer, föräldrar, barn, 

kvinnor och män i olika situationer och livsskeden. Jämställdhet mellan 

föräldrar och båda föräldrarnas delaktighet i barnets liv är viktigt både utifrån 

barnets bästa och för att undvika att befästa könsstereotypa samhällsstrukturer. 

Kvinnans kontakt med arbetsmarknaden gynnas av att föräldrar delar sin 

föräldraledighet lika. Föräldraförsäkringen har syftat till att öka pappors 

deltagande i familjelivet och den reserverade pappaledigheten leder till att 

pappor ökar sitt uttag av föräldraledighet. Men vad säger föräldrarna själva? 

Hur upplever de föräldraförsäkringen och hur definierar de ett jämställt 

föräldraskap? Vad är typiskt för de olika föräldrarollerna? En ökad förståelse 

för hur småbarnsföräldrar upplever, resonerar om och motiverar uppdelningen 

av föräldraledighet och sina vardagliga handlingar har betydelse för socialt 

arbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

undersöka hur småbarnsföräldrar i fokusgrupper samtalar om 

föräldraförsäkringen samt deras föräldraledighet och föräldraskap. Vi vill 

utifrån småbarnsföräldrars diskussion om föräldraledighet se om och hur 

moderskap och faderskap framställs, samt undersöka hur småbarnsföräldrar 

beskriver ett jämställt föräldraskap. Studiens frågeställningar är: 

 

- Hur beskriver småbarnsföräldrar deras upplevelser av 

föräldraförsäkringen? 

 

- Hur motiverar småbarnsföräldrar uppdelningen av 

föräldraledighet? 

 

- Hur framställer småbarnsföräldrar moderskap och faderskap i samtal om  

föräldraledighet?  

 

- Hur resonerar småbarnsföräldrar om jämställdhet i 

föräldraskapet? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta är en kvalitativ studie som undersöker fokusgruppsamtal om 

föräldraförsäkringen, jämställdhet samt moderskap och faderskap. Ett begränsat 

antal informanter ingår och inga anspråk görs på att generalisera det som sägs. 

Intresset att undersöka hur svenska kvinnor och män resonerar om föräldraskap 

och föräldraförsäkringen samt angivna tidsramar för studiens genomförande 
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resulterade i valet att genomföra tre fokusgrupper. På grund av de angivna 

tidsramarna är studien avgränsad till föräldralediga småbarnsföräldrar på öppna 

förskolor i en medelstor kommun. Tre öppna förskolor har valts ut från en lista 

över öppna förskolor på kommunens hemsida.  

 

1.4 Föräldraförsäkringen 

Bestämmelser om föräldrapenning finns lagstadgade i kapitel 11-13 i 

Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Föräldrapenning delas ut för vård av 

barn vid antingen barns födelse, vid adoption eller som tillfällig föräldrapenning 

vid särskilda situationer. Bestämmelser om föräldrapenning gäller för barnets 

föräldrar. Med föräldrar likställs även en förälders make, en förälders sambo 

som tidigare varit gift med föräldern, en särskilt förordnad vårdnadshavare och 

blivande adoptivföräldrar. Föräldrapenningen är antingen bosättningsbaserad 

eller arbetsbaserad och bestäms utifrån tre olika ersättningsnivåer; grundnivå, 

lägstanivå och sjukpenningnivå. Idag får föräldrarna sammanlagt 480 dagar att 

ta ut, fram tills det att barnet fyller åtta år. Om föräldrarna har gemensam 

vårdnad för barnet får de hälften av dagarna var. Fördelningen av dagarna är 

valfri. Det är möjligt för föräldrar att avstå föräldrapenningen, till förmån för 

den andra föräldern. Detta sker genom en skriftlig anmälan till 

Försäkringskassan. 60 dagar är dock reserverade till vardera förälder och dessa 

är inte möjliga att överlåta till den andra föräldern. Under barnets första 

levnadsår kan föräldrarna ta ut 30 dubbeldagar, vilket innebär att föräldrarna 

kan vara hemma tillsammans och få ersättning båda två (SFS 2010:110).  

 

För att motverka den ojämna fördelningen av föräldraledigheten och ansvaret 

för hem och barn har regeringen vidtagit olika åtgärder. Bland annat infördes 

jämställdhetsbonusen 2008 som innebär att föräldrarna får 13 500kr i bonus om 

de väljer att dela dagarna lika (Utbildningsdepartementet, 2012). Lagen om 

jämställdhetsbonus (SFS 2008:313) syftar till att öka jämställdheten när det 

gäller föräldraledighet och föräldrarnas deltagande i arbetslivet. 

Jämställdhetsbonusen betalas ut månadsvis utan att föräldrar behöver ansöka 

om det (SFS 2008:313).  

 

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i sex avsnitt. I avsnitt 2 presenteras tidigare forskning om 

föräldraskap och kön samt föräldraskap och jämställdhet. Avsnitt 3 behandlar 

studiens teoretiska inramning socialkonstruktionism. I avsnitt 4 presenteras 

studiens metod, dess design, urval, frågeguide, material, genomförande, 

bearbetning och analys, etiska överväganden samt metoddiskussion. I avsnitt 5 

presenteras studiens resultat utifrån sammanfattningar av 

fokusgruppdiskussionerna och exemplifierande citat för att tydliggöra viktiga 

delar i resultatet. Resultatet är sammanvävt med en analys som återkopplar till 
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tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. I avsnitt 6 presenteras en 

slutdiskussion. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning om föräldraskap och kön, det vill säga olika 

perspektiv på, samt ideal och upplevelser av föräldraskapet. Det sker även en 

redovisning av tidigare forskning om föräldrars vardagspraktiker utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och de samhälleliga kontexterna som påverkar 

uppdelning av föräldraledigheten. Vidare presenteras forskning om den svenska 

föräldraförsäkringen och dess inverkan på det politiska målet om ett jämställt 

föräldraskap. Forskningen avhandlar främst moderskap och faderskap i 

heterosexuella par. Den forskning som redovisas är både internationell och 

nationell. För att redogöra för föräldraförsäkringen har forskning främst från 

Sverige använts. 

 

2.1 Föräldraskap och kön  

I två kvalitativa studier från Kanada framkommer det att föräldrar tidigt 

informeras om och själva upplever att föräldraskapet är en biologisk instinkt. 

Den ena studien bygger på över 240 kvalitativa intervjuer med 

småbarnsföräldrar medan den andra studien bygger på analyser av textmaterial 

om amning, ämnade till mammor och hälsopersonal. Resultatet i intervjustudien 

tyder på att föräldrarna upplever att mamman har ett speciellt band till barnet på 

grund av graviditet, förlossning och amning. Denna bild av mammor bekräftas 

även i studien som analyserat textmaterial. Forskarna i studierna menar att 

mammor likställs med ett ekosystem där det biologiska “tvingandet” inte 

problematiseras. Genom amningsnormen och det vedertagna “mamma-barn-

bandet” läggs ett stort ansvar på mamman. Pappors band till barnet beskrivs 

uppstå genom relationen till mamman samt genom leken med barnet i ett senare 

stadie av småbarnstiden. Forskarna i studierna menar att de biologiska 

skillnaderna mellan kvinnor och män överdimensioneras och befästs i det tidiga 

föräldraskapet (Doucet, 2009:85-90; Wall, 2001).  

 

Bergnéhr beskriver att informanterna i hennes fokusgruppstudie samtalar om 

moderskap och faderskap utifrån två olika diskurser, jämställdhet och biologi. 

Hon menar att den biologiska diskursen är vanligare och att informanterna i 

studien beskriver en skillnad mellan pappors och mammors föräldraskap. 

Pappors föräldraskap framställs inte som likvärdigt med mammors. 

Informanterna uttrycker att mammors “naturliga” närhet till barnet innebär ett 

hinder för pappor och deras faderskap. Bergnéhr menar att strävan efter 

jämställdhet och tron på föräldraskapets biologiska skillnader kan skapa 

dilemman hos föräldrar. Fokus på att mamman är den som har den naturliga 

närheten till barnet kan skapa stress och oro hos mamman medan pappan 

riskerar att känna utanförskap och otillräcklighet (Bergnéhr, 2008:135-136, 

199).  
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Magnusson menar att föräldrarna i hennes studie beskriver två typer av 

föräldraskap, det traditionellt könade föräldraskapet och det könsneutrala 

föräldraskapet. Det traditionellt könade föräldraskapet innebär att mamman har 

det största ansvaret för barnen och hemarbetet. Mammorna i dessa par pratar 

bland annat om barnen som “sina”. Föräldrarna beskriver fördelningen av 

vardagsarbetet antingen som en självklarhet, där båda föräldrarna är nöjda med 

uppdelningen eller som en tillfällig lösning som troligtvis kommer att förändras. 

Pappan beskrivs i dessa par ha en mindre aktiv roll i föräldraskapet, mamman är 

den som kan och vet vad som behöver göras. De par som delade mer jämnt på 

hemarbetet beskriver föräldraskapet som mer könsneutralt. Magnusson menar 

att dessa föräldrar inte pratar om okunniga pappor eller ansvariga mammor. 

Dessa föräldrar uttrycker en tydlig familjeorientering, där båda föräldrarna 

prioriterar familjen lika starkt (Magnusson, 2006:136-156).   

 

Forskning tyder på att lesbiska föräldrar är mer jämställda än heterosexuella 

föräldrar, både när det gäller arbetsfördelningen i hemmet och ansvaret för 

barnen. Lesbiska föräldrar delar ofta föräldraledigheten lika eller tar ut längre 

perioder av föräldraledighet. Jämställdhet förklaras ofta uppstå utan några 

vidare reflektioner kring uppdelningen av vardagsarbetet. Homosexuella 

föräldrar utmanar heteronormativa föreställningar om moderskap och faderskap. 

I lesbiska föräldrapar skapas en ny form av moderskap som inte är knuten till 

det “biologiska moderskapet”, i form av graviditet, förlossning och amning 

(Malmquist, Hydén & Zetterqvist Nelson, 2012:140-150).  

 

2.1.1 Moderskap  

I en amerikansk studie identifieras två modeller om moderskapets konstruktion, 

den traditionella modersgestalten (eng. mothering as a gendered talent) och den 

jämställda modern (eng. mothering as conscious collaboration). I den 

traditionella modellen är tron på mammans naturliga kontakt med barnet central 

och mamman ses som den huvudansvariga föräldern. I den jämställda 

moderskapsmodellen har båda föräldrarna medvetet tagit ett lika ansvar. Studien 

visar hur den allmänna övertygelsen om mammors naturliga omsorgsförmåga 

vidmakthåller en ojämn ansvarsfördelning mellan föräldrar (Cowdery & 

Knudson-Martin, 2005:338-344). 

 

I en kvalitativ studie från Sverige beskriver mammorna i studien moderskapet 

som en balansgång mellan omhändertagande av barn och arbete utanför 

hemmet. Om inte arbetet och barnen kan kombineras prioriteras barnen. Att få 

barn framställs som ett projekt där mammor beskriver sig själva som viktiga och 

oersättliga i barnets liv. Att vara mamma innebär att vara tillgänglig för barnet, 

både fysiskt och mentalt. Informanterna i studien menar att två viktiga ideal 

som de förhåller sig till är att vara barncentrerad och att eftersträva ett jämställt 
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föräldraskap. Dock kan dessa ideal innebära ett dilemma. Väljer en mamma att 

prioritera barn mer än jobb ifrågasätts hon och anklagas vara “ålderdomlig”. 

Prioriterar hon sig själv och sitt liv utanför familjen ifrågasätts hon återigen, då 

hon inte anses vara tillräckligt tillgänglig för sitt barn (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2001:414-425).  

 

I två svenska kvalitativa studier om föräldraskap framkommer att mammors 

ansvarskänslor för sina barn är förenligt med begreppen närhet och 

tillgänglighet. Begreppen ställer krav på moderskapet och påverkar hur kvinnan 

upplever och framställer sig själv som mamma. Studierna påvisar att kvinnan i 

många fall får rollen som den ansvarstagande föräldern vilket kan bidra till 

skuldkänslor om hon inte uppfyller kraven på närhet och tillgänglighet (Bäck-

Wiklund & Bergsten, 1997:124-126; Elvin-Nowak, 1999:48). Wissö menar 

utifrån sin kvalitativa studie att hon inte ser känslor av skuld hos sina 

informanter. Istället talar hennes resultat för att mammor har en god tilltro till 

sig själva och i vissa fall även en övertro till sin egen betydelse. De mammor, 

som i Wissös studie har varit hemma under en längre tid, beskriver ofta sig 

själva som den förälder som har mest “koll” på exempelvis vilka kläder barnen 

bör ha samt barnens aktiviteter (Wissö, 2012:123-124). I likhet med dessa 

mammors resonemang, beskriver pappor i en annan svensk studie att mamman 

är den som har och ska ha huvudansvaret för barnens kläder, både klädinköp 

och vilka kläder de ska ha på sig (Chronholm, 2004:219). 

  

2.1.2 Faderskap 

I en kanadensisk fokusgruppstudie med män som har varit hemma med sina 

barn under längre perioder framkommer det att männen framställer sig själva 

som maskulina heterosexuella män. De beskriver att de tar ansvar för 

utomhusaktiviteter och lek samt uppmuntrar sina barn till risktagande och 

självständighet. De identifierar sina hushållssysslor med småfix och renovering. 

I intervjuerna lyfter männen fram att de umgås med andra män, sportar och 

deltar i andra aktiviteter som beskrivs som manliga (Doucet, 2004:292-294).  

 

I en jämförande studie av Sverige, Portugal och Bulgarien framkommer det att 

klass, utbildningsnivå och ekonomi är avgörande faktorer för om och när män 

väljer att skaffa barn. Papporna i studien beskriver att faderskapet är en viktig 

del av livet men att det kan hamna i konflikt med det ansvar de känner för sitt 

arbete (Plantin, Bäck-Wiklund, Kovacheva & Dorres Guerreiro, 2012:69-87). I 

en svensk studie framställer informanterna idealbilden av faderskapet som en 

lönearbetande man. Att leva upp till idealbilden av en jämställd pappa samt en 

god yrkesman som kan försörja familjen, beskrivs kunna skapa en känsla av 

stress hos männen (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997:146). 
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I Chronholms studie om delad föräldraledighet framkommer att svenska mäns 

utövande av ett omsorgsinriktat faderskap är beroende av deras delaktighet i 

beslutet att skaffa barn. Papporna i studien beskriver att de blivit mer 

engagerade och fått en närmre och djupare kontakt med sina barn under 

föräldraledigheten. Flera av männen uttrycker att de helst undviker 

könsstereotypa manlighetsideal och istället prioriterar de en nära relation till 

sina barn framför att upprätthålla en manlig “hård fasad”. Dock beskriver inte 

papporna i studien könsskillnader som något som föräldrarna bör undvika utan 

snarare att föräldrarna bör undvika könsnormer som begränsar mannens och 

kvinnans fria val. Studien visar på att föräldraledigheten har gett papporna en ny 

förståelse för hushållsarbete och föräldraansvarets omfattning. Ungefär hälften 

av männen menar att föräldraledigheten har haft en positiv verkan på 

arbetsfördelningen i hemmet. Det framgår att det är vanligare med ett delat 

ansvar av hushållsarbetet än specialiseringar på vissa områden. I de fall det skett 

specialiseringar förklaras det genom intresse eller svårigheter att samarbeta 

(Chronholm, 2004:131-189). 

 

2.2 Ett jämställt föräldraskap? 

Föräldrarna i Bäck-Wiklunds och Bergstens studie framställer sig själva som 

jämställda men studien visar att deras vardagsuppdelning ser traditionell ut. 

Effektivitet i det praktiska familjelivet går före en könsneutral uppdelning, 

jämställdheten de talar om är således effektivitetsorienterad. Föräldrarna talar 

inte om jämställdhet som en rättvis fördelning utan istället som frihet att 

genomföra den egna livsplanen, en ömsesidig tillit till varandra och föräldrarnas 

lika värde (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997:165-166). I Wissös studie om 

småbarnsföräldrar framkommer det att föräldrar i högre grad delar på ansvaret 

för barnen än ansvaret för hemmet. Dock beskriver föräldrarna att 

hushållsarbetet bör fördelas relativt rättvist och att detta är en viktig bild att 

förmedla till barnen. Vissa föräldrar i studien beskriver att jämställdhet inte 

behöver innebära en millimeterrättvis fördelning utan även kan vara att båda 

parter är nöjda med sina uppgifter (Wissö, 2012:141-147). 

 

Uppdelningen av föräldraledighet påverkas av den sociala, politiska och 

ideologiska kontexten, som exempelvis samhällsnormer, arbetsplatsers attityder, 

ekonomiska omständigheter och familjepolitik (Almqvist, Sandberg & 

Dahlgren, 2011; Bekkengen, 2002; Doucet, 2009; McKay & Doucet, 2010; 

Plantin, 2001; Wells & Sarkadi, 2012). Plantin menar att fördelningen av 

föräldraledigheten avspeglar traditionella och patriarkala strukturer vilket 

inverkar på skapandet av det egna föräldraskapet och familjelivet. Föräldrars 

gemensamma föreställningar och förutsättningar kan forma en 

överenskommelse där en ojämlik fördelning i föräldraskapet förvandlas till en 

“vinst” för hela familjen. Den ojämlika fördelningen beror, enligt Plantin, på 
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traditionella faktorer och inte på föräldraförsäkringens struktur (Plantin, 

2001:133, 216-218). Svensk forskning tyder på att uppdelning av 

föräldraledigheten ofta vilar på föräldrars förhandlingar där könsstereotyper i 

många fall spelar en viktig roll. Förhandlingarna sker inte alltid aktivt men i de 

fall där uppdelningen ”bara har blivit så” tenderar den att bli ojämlik. De 

föräldrar som har valt att dela på föräldraledigheten har gjort ett aktivt val innan 

barnet föddes. Föräldraledighetens uppdelning har därigenom varit väl 

förberedd (Bekkengen, 2003:188; Chronholm, 2004:129-130; Wissö, 

2012:139).  

 

Plantin menar att föräldrar kan uppleva uppdelning av föräldraledigheten som 

svår då den ekonomiska situationen och föräldrarnas arbetssituation ska vägas 

in i uppdelningen. Strukturella skillnader för kvinnor och män på 

arbetsmarknaden kan innebära ett hinder för en mer jämlik fördelning av 

föräldraledigheten (Plantin, 2001:126; Plantin, 2007:107). Svensk forskning 

framhåller att ekonomi ofta förknippas med ett hinder för pappans 

föräldraledighet men att mamman i många fall tar ut den största delen av 

föräldraledigheten även om det är hon som tjänar mest. Ekonomin kan förklaras 

som ett godkänt argument till att bryta jämställdhetsidealet samtidigt som 

forskningen visar att vissa föräldrar är beredda att leva med en sämre ekonomi 

om mannen vill vara föräldraledig (Bekkengen, 2002:178-179; Sundström & 

Duvander, 2002; Wissö, 2012:114-115). I en studie av Wissö framkommer det 

att familjens ekonomi samt arbetsgivare och kollegors stöd är två viktiga 

faktorer i beslutet om hur mycket föräldrarna ska jobba och vara hemma under 

småbarnstiden. En tillåtande arbetskultur och organisationen på jobbet är två 

avgörande faktorer för de deltagande männens uttag av föräldraledighet (Wissö, 

2012:139, 238).  

 

I flera kvalitativa studier framkommer det att amning kan vara en avgörande 

faktor till att mammor tar ut lång föräldraledighet, eftersom amning är och har 

varit betraktat som det bästa för barnet. Rekommendationer om amning kan 

således påverka kvinnors val att återgå till arbetet och därmed pappors 

möjlighet att tidigt få vara hemma med sitt barn. Vissa forskare menar att 

föräldraskapet kan få en tydlig könsarbetsdelning genom amningen, att 

mamman blir den som matar och att pappan får andra praktiska uppgifter. 

Flertalet män i dessa studier beskriver ett utanförskap under amningstiden och 

forskningen visar på en ökad delaktighet för pappor i föräldraskapet om 

mamman inte ammar. Dock visar studierna att det finns föräldrar som löser 

“amningsdilemmat” på andra sätt och delar upp ledigheten på mindre 

traditionella vis (Bekkengen, 2002:140; Chronholm: 2004:136; McKay & 

Doucet, 2010:308-310). 
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Både internationella och svenska studier visar att mammors inställning till delad 

föräldraledighet tenderar att vara ambivalent. Att pappan är hemma med barnet 

beskrivs som positivt av mammor ur jämställdhets- och relationssynpunkt 

samtidigt som de hävdar sin “rätt” och vilja att vara hemma. Mammans vilja att 

vara hemma skulle kunna vara ett resultat av att hon misstror pappans 

kunskaper eller att pappan inte vill eller kan ta ut föräldraledighet. Mammans 

önskan att vara hemma kan även innebära ett hinder för pappan (Bekkengen, 

2002:180; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997:128; McKay & Doucet, 2010:307-

308). Bekkengen menar att hennes studier tyder på att det inte är kvinnor som 

inte delar med sig av dagarna utan att det istället är männens vilja och behov 

som avgör hur föräldraledigheten delas. Fördelningen speglar således 

traditionella könsroller och att mannen har större frihet att välja än kvinnan 

(Bekkengen, 2003:187).  

 

2.2.1 Den svenska föräldraförsäkringen 

O’Brien menar utifrån sin internationella studie att småbarn har olika möjlighet 

till närhet till sina föräldrar beroende på vilka försäkringar som gäller i barnets 

hemland. Nordiska länder märker ut sig med generösa föräldraförsäkringar som 

ger barn möjlighet till en nära kontakt med sina föräldrar (O’Brien, 2009). 

Forskning kring pappors föräldraledighet inom de nordiska länderna visar att 

den reserverade pappaledigheten ökar pappors uttag av den delade 

föräldraledigheten (Chronholm, 2004; Haas & Hwang, 2008; Haas & 

Rostgaard, 2011; O´Brien, 2009; Sundström & Duvander, 2002; Wells & 

Sarkadi, 2012). Dock menar vissa svenska forskare att föräldraförsäkringen är 

ett svagt styrinstrument för att förändra maktförhållanden mellan könen och 

påverka jämställdheten. Föräldraförsäkringen har ökat kvinnor och mäns 

möjlighet att ta ut längre föräldraledighet men inte förändrat det faktum att det i 

praktiken fortfarande är mammor som tar ut den största andelen ledighet, jobbar 

deltid och har sämre arbetsförhållanden. Den svenska familjepolitiken har 

gynnat utvecklingen av barnomsorg, mer än den gynnat ett jämställt förhållande 

mellan könen. Forskningen framhåller således att det är andra faktorer som 

påverkar hur föräldrar väljer att utnyttja föräldraförsäkringen, än 

föräldraförsäkringen i sig. Ett exempel på dessa faktorer är könsstereotypa ideal 

(Björnberg, 2002:47-48; Plantin, 2001:218). Vissa forskare menar att fler dagar 

bör reserveras till pappan för att könsskillnaderna i fördelningen av 

föräldraledigheten ska reduceras. På sikt skulle en mer jämlik fördelning kunna 

reducera fördomarna mot kvinnor på arbetsmarknaden och motverka 

könsskillnader i samhället (Haas & Hwang, 2008; Chronholm, 2004:211).  

 

Beroende på vilket perspektiv föräldraförsäkringen ses utifrån kan 

jämställdhetsmålet utvärderas olika. Ur ett historiskt och internationellt 

perspektiv framhävs föräldraförsäkringens positiva sidor och den unika politiska 

ambitionen om jämställdhet och valfrihet blir synlig. Vissa forskare menar dock 
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att detta är en onyanserad bild och att det fria valet för föräldrar innebär ett 

dilemma. När mannen väljer att antingen vara hemma eller att inte vara det, 

påverkas kvinnan och indirekt barnens rätt till båda föräldrarna. Det vill säga att 

politiken om jämställdhet också kan minska det fria valet för kvinnan om 

mannen inte vill vara hemma (Klinth, 2003: 26-27; Saxonberg, 2009:677). 

 

2.3 Sammanfattning och tillämpning 

I den tidigare forskningen framkommer det att den svenska föräldraförsäkringen 

är generös och välutvecklad i jämförelse med andra länder. Forskningen visar 

att föräldrar ställs inför dilemman i föräldraskapet där många aspekter vägs in i 

uppdelningen av föräldraledigheten. Orsakerna till uppdelningen är många, där 

ett flertal tenderar att skapa en traditionell och ojämlik uppdelning. Att vara 

mamma och pappa innebär enligt forskningen att förhålla sig till olika normer 

och ideal som mer eller mindre påverkar rollen som förälder. Ambivalens 

uppstår mellan traditionella uppdelningar och det svenska jämlikhetsidealet då 

föräldraskapet än idag präglas av könsstereotypa normer. Forskningen visar att 

pappor har ett ökat engagemang i föräldraskapet men att det fortfarande finns 

stora skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Småbarnsföräldrar och föräldraförsäkringen är ett välutforskat område, både 

nationellt och internationellt. Det finns däremot en avsaknad av forskning om 

småbarnsföräldrars upplevelser och samtal om föräldraförsäkringen. 

Forskningen kring småbarnsföräldrar och föräldraförsäkringen grundas ofta på 

enskilda intervjuer samt analys av textmaterial och statistik. Det gör denna 

fokusgruppstudie lite mer unik. Den tidigare forskningen som presenterats i 

detta avsnitt kommer att användas för att tolka och förstå resultatet i 

fokusgrupperna. Exempelvis kommer Magnusssons (2006) två typer av 

föräldraskap, det traditionellt könade och det könsneutrala föräldraskapet, samt 

Cowderys & Knudson-Martins (2005) två modeller av moderskap, den 

traditionella modersgestalten och den jämställda modern, att användas för att 

tydliggöra resultaten ytterligare. 
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3. Teoretisk inramning 
I detta avsnitt presenteras först grunden i socialkonstruktionism. Därefter 

presenteras Bergers och Luckmanns (1966) socialkonstruktionistiska 

utgångspunkt som är en av de första socialkonstruktionistiska teorierna. Denna 

ställs sedan i relation till Thomssons (2003) och Elvin-Nowaks (2003a) 

resonemang om kvinnligt och manligt som två socialt skapade kategorier. Efter 

detta stycke problematiseras socialkonstruktionism och avsnittet avslutas sedan 

med en sammanfattning av teorierna och hur de vidare ska tillämpas i studiens 

analys och diskussion. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism som kunskapsteori utgår från att kunskap är socialt 

konstruerat. Det innebär att socialkonstruktionister ställer sig kritiska till att det 

skulle finnas ett “förgivet taget” sätt att tillskriva sig kunskap eller förstå 

världen. Människor uppfattas inte oproblematiskt eller oreflekterat förstå 

världen genom objektiva observationer. Till skillnad från den traditionella 

positivistiska vetenskapen, som utgår från att det är möjligt att förstå världen 

genom observationer, menar socialkonstruktionister att de kategorier människor 

tillskriver världen inte behöver vara “verkliga” kategorier. Exempelvis kan 

kategorierna kvinna och man ifrågasättas vara en direkt reflektion av två 

biologiskt förekommande kön. Om kategorierna skulle vara en direkt 

återspegling av verkligheten borde det till exempel inte finnas personer som 

definierar sig som transsexuella eller för den delen, förekomma debatter om vad 

som är kvinnligt respektive manligt. Enligt ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv skapas kunskap om världen genom interaktion mellan människor. 

Socialkonstruktionister är därmed intresserade av all social interaktion, språket 

är ofta i fokus. Det är i det vardagliga samspelet som kategorier och den allmänt 

delade verklighetsuppfattningen konstrueras. Inom socialkonstruktionism finns 

det därför inget som kan förklaras vara objektiv fakta (Burr, 2003:2-6). 

 

3.2 Berger och Luckmann  

Berger och Luckmann beskriver vardagslivet som en subjektivt meningsfull 

verklighet skapad av individer. Enligt det teoretiska perspektivet samspelar 

människan och den sociala värden där båda parter har en inverkar på varandra. 

Vardagslivet beskrivs som en verklighet som grundas och upprätthålls av 

individers tankar och handlingar. Sociala interaktioner sker vardagligen, bland 

annat genom objektiveringar, det vill säga manifesteringar av känslor och 

tankar, där individens språk utgör ett centralt verktyg (Berger & Luckmann, 

1966). I fokusgruppsamtalen förmedlar föräldrarna sina tankar och känslor 

genom objektiveringar, exempelvis när de beskriver sina upplevelser av 

föräldraförsäkringen.  
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I all mänsklig aktivitet förekommer vanemässiga handlingar. Handlingar som 

upprepas kan bli till vardagliga mönster som sedan sprider sig från en individ 

till andra individer. Berger och Luckmann väljer att kalla denna spridning för 

externalisering (Berger & Luckmann, 1966). Ett exempel på en vanemässig 

handling kan vara att en person tvättar händerna innan den ska äta mat. Om 

personen upprepar handlingen inordnas handlingen i ett vardagligt mönster. 

Denna vanemässiga handling kan sedan externaliseras genom att individer i 

personens närhet börjar göra detsamma. När vanor sprider sig uppstår 

institutioner som sedan sträcker sig ut i samhället på en mer övergripande nivå 

och på så sätt påverkar människors handlande. Även om vanorna blir till rutiner 

är de fortfarande meningsfulla för individerna (Berger & Luckmann, 1966). En 

institution kan exempelvis vara de normer som uppstått i samhället, till exempel 

normer om kvinnligt och manligt eller moderskap och faderskap. Institutioner 

kräver att det sker en ömsesidig typifiering mellan aktörer. Typifiering innebär 

att individer typifierar varandras handlingar med typiska motiv (Berger & 

Luckmann, 1966). Typifieringar kan exempelvis vara att två personer 

interagerar med varandra och där den ena typifierar den andra som mamma. När 

flera individer typifierar varandra som mamma kan en institutionaliserad 

kategori uppstå. De typifieringar som utgör institutioner är tillgängliga för alla 

inom den grupp institutionen berör (Berger & Luckmann, 1966). Ett exempel på 

detta är den svenska familjepolitiken, som är tillgänglig för alla som berörs av 

den. Bland annat har den svenska föräldraförsäkringen inneburit att föräldrar i 

allmänhet är hemma med barnet under det första levnadsåret. Samtidigt har den 

tillgängliga och subventionerade barnomsorgen gjort att föräldrar återgår till 

arbete någon gång under barnets andra levnadsår. Familjepolitiken har därmed 

institutionaliserat familjelivet, genom den familjepolitik som förts. Institutioner 

i sig kan även typifiera individuella aktörer. Ömsesidiga typifieringar bygger på 

en gemensam historia. Det innebär att institutioner alltid har och bör förstås ur 

sin historiska kontext (Berger & Luckmann, 1966). Exempelvis bör familjelivet 

och småbarnsföräldrars handlande förstås genom den historiska familjepolitiska 

kontexten.  

 

Det är möjligt för individerna att avskaffa eller förändra institutionerna men den 

verklighet som institutionen innebär återskapas ofta när den överförs till nya 

generationer. Föräldrar överför till exempel handlingar till sina barn, barnen 

socialiseras in i den verklighet föräldrarna har skapat, de ser den som en fast 

verklighet (Berger & Luckmann, 1966). Moderskap och faderskap kan, utifrån 

Bergers och Luckmanns teori, uppfattat vara institutioner som fortgår över tid så 

länge individer inte väljer att förändra eller avskaffa institutionerna. 

Institutioner blir till en objektiv verklighet konstruerade av individer, vilket 

betyder att den institutionella objektiva verkligheten är en skapad objektivitet 

(Berger & Luckmann, 1966). Berger och Luckmann sammanfattar sitt 
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resonemang med “Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv 

verklighet. Människan är en social produkt.” (Berger & Luckmann, 1966:79). 

 

3.3 Föräldraskap och kön 

I Thomsson och Elvin-Nowaks bok Att göra kön beskriver Thomsson hur 

kvinnligt och manligt är två skapade produkter som uppstår i relationer mellan 

människor. Thomsson menar att barn föds in i en värld där normerna talar för 

att kvinnor ska vara feminina och män ska vara maskulina. Vad som anses 

kvinnligt respektive manligt är föränderligt över tid. Skapandet av kön sker 

utifrån normsystem som vilar på oskrivna outtalade regler upprättade och 

upprätthållna av individer (Thomsson, 2003:23-30). Detta går att jämföra med 

Bergers och Luckmanns (1966) teori om hur handlingar externaliseras och hur 

institutioner skapas. Kvinnligt och manligt “beteende” kan tolkas som 

vanemässiga handlingar som har externaliserats och befästs i samhället. Normer 

om kvinnor och män kan ses som delar av institutioner som upprätthålls av de 

individer som tillhör den grupp som institutionen berör.   

 

Skapandet av kön påverkar även, enligt Elvin-Nowak, rollen som förälder. 

Kvinnligt och manligt har en stark koppling till moderskap och faderskap där 

föräldrarna positionerar sig olika i förhållande till barnet och föräldraansvaret. I 

den heterosexuella kärnfamiljen “görs” föräldraskapet genom att föräldrarna gör 

som de känner till och har lärt sig vilket i de flesta fall leder till en 

könsstereotyp konstruktion (Elvin-Nowak, 2003a:172-175). Likt Elvin-Nowak 

menar Berger och Luckmann (1966) att moderskap och faderskap är två socialt 

skapade institutioner. De könsstereotypa handlingar som föräldraskapet utgör är 

möjliga att förändra men återskapas i de flesta fall då de är ömsesidigt och 

socialt accepterade. Detta innebär att moderskap och faderskap samt kvinnligt 

och manligt kan reproduceras över generationer. Utifrån dessa teorier kan 

moderskap och faderskap ses som socialt skapat men vara möjligt att förändra 

för de individer som tillhör gruppen.   

 

3.4 Kritisk diskussion 

Wenneberg menar att Berger och Luckmann inte är konsekventa i sin 

redogörelse för socialkonstruktionismen och ifrågasätter att de skiljer mellan det 

vi anser vara kunskap om verkligheten och faktisk kunskap om verkligheten. 

Berger och Luckmann diskuterar endast det förstnämnda samtidigt som 

Wenneberg menar att de även skriver om “kunskap i sig”. Kritik riktas mot att 

Berger och Luckmann oreflekterat skiljer på natur och kultur och därmed inte 

diskuterar vad som är den sanna verkligheten. Vilken är den natur som de 

sociala konstruktionerna bygger på? Vad skulle vara kvar om inget skapades 

socialt? (Wenneberg, 2001:74-75, 137-139).  
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Burr problematiserar socialkonstruktionism och menar att teorin inte förklarar 

hur individers önskningar och fantasier påverkar de livsval de gör. Hon menar 

att teorin bortser från vad som är “riktiga” upplevelser för individer och istället 

förklarar dem som en sidoeffekt av en social konstruktion. Enligt Burr förklarar 

inte socialkonstruktionismen varför individer, som är medvetna om att sociala 

konstruktioner påverkar identitetsskapandet, upplever att de inte har möjlighet 

att påverka sitt liv. Hon exemplifierar detta med att kvinnor kan vara medvetna 

om att normer om moderskap begränsar kvinnor men att de trots detta önskar att 

få barn (Burr, 2003:180). Kritik som ofta riktas mot genusforskare är att de 

bortser från biologin och dess “objektiva sanningar” genom att förklara kön som 

något socialt skapat. Elvin-Nowak menar dock att detta är en felaktig bild. 

Genusforskare har, enligt Elvin-Nowak, en god medvetenhet om biologiska 

skillnader men att det är viktigt att se vilka innebörder de tillskrivs och hur de 

kan knytas till makt och status (Elvin-Nowak, 2003b:122).  

 

3.5 Sammanfattning och tillämpning 

Berger och Luckmann (1966) menar att verkligheten är socialt skapad. De 

förklarar att språket och mänskliga handlingar utgör vanor som sprids, 

upprätthålls och överförs mellan människor. Detta kan, i likhet med vad Elvin-

Nowak (2003a) och Thomsson (2003) beskriver, förklara varför kvinnliga och 

manliga normer uppstått och vidbehålls i samhället. Den kritik som Wenneberg 

(2001) och Burr (2003) framför mot socialkonstruktionismen är avsaknaden av 

en tydlig gränsdragning för vad som är natur/biologi och vad som är socialt 

skapat. Kritiken riktas således mot bristen på förklaringar till vad som får 

människor att agera eller inte agera i förhållande till den verklighet de anses 

upprätthålla genom social interaktion.  

 

Den dominerande förklaringsmodellen inom den moderna vetenskapen 

härstammar från naturvetenskapen som menar att naturen är en “lagbunden 

maskin” där allt kan förklaras med orsakssamband. I motsats till 

naturvetenskapen och den positivistiska tanken står konstruktivismen, där 

exempelvis könsstereotyper ses uppstå som en konsekvens av samhället 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Denna studie tar avstamp i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och tar därmed avstånd från en 

naturvetenskaplig syn på exempelvis moderskap och faderskap som biologiska 

instinkter. Dock förnekas inte att biologiska skillnader finns utan fokus ligger på 

vad dessa skillnader tillskrivs genom normer och social interaktion. 

Socialkonstruktionism är lämpligt utifrån studiens syfte att undersöka hur 

småbarnsföräldrar samtalar om föräldraledighet och hur de framställer 

moderskap och faderskap i samtalet. I studiens analys och diskussion kommer 

Bergers och Luckmanns teori användas för att förstå de vanemässiga handlingar 

som informanterna beskriver och de könsstereotyper som skapas i samtalet. I 
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studien används begreppet kön och inte begreppet genus, utifrån Elvin-Nowaks 

(2003a) och Thomssons (2003) beskrivning att kön “görs”.  
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4. Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Först 

presenteras studiens design, det vill säga den kvalitativa metoden samt 

fokusgruppmetoden. Sedan presenteras studiens urval och frågeguide. Vidare 

redovisas de tre fokusgrupperna, undersökningens genomförande och 

tillvägagångssättet för bearbetning och analys. Avsnittet avslutas med en etisk 

och metodologisk diskussion.  

4.1 Design  

Studien baseras på kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen används för att 

studera individers liv. En kvalitativ studie återger informanternas synsätt och 

åsikter och vad informanterna själva tillskriver sina liv. Genom ett kvalitativt 

förhållningsätt vill forskaren förstå människans sociala beteende och dess 

sammanhang hon lever i genom existerande eller framväxande begrepp (Yin, 

2013:19-22). Kvalitativa metoder är ett vanligt metodval inom 

konstruktionistiska paradigmet (Sohlberg & Sohlberg, 2009:255). Till grund för 

studien ligger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Utifrån studiens 

frågeställningar och syfte menar vi att den kvalitativa ansatsen och ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv passar bra då studien syftar till att ta reda på 

hur småbarnsföräldrar samtalar om föräldraledighet och hur de framställer 

moderskap och faderskap i samtalet.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att samla in empiri utifrån 

fokusgruppdiskussioner med småbarnsföräldrar. Fokusgrupper är en typ av 

gruppinteraktion där fokus ligger på kontexter och inte på den enskilda 

individen. Den insamlade empirin består av individuella och gemensamma 

erfarenheter med inriktning på variation i förståelsen av fenomenet som 

diskuteras. Metoden är särskilt användbar när forskaren vill få fram hur 

individer tänker och talar om ett visst ämne (Dahlin-Ivanoff, 2011:71; 

Wilkinson, 1999:64). Dahlin-Ivanoff menar att fokusgruppmetoden har samma 

grundläggande antaganden som socialkonstruktionismen. Fokusgruppmetoden 

bygger likt socialkonstruktionismen på antagandet om att individer utformar 

kunskap genom samspel med andra individer och att kunskapen måste förstås i 

sitt sammanhang. Informanterna i en fokusgrupp samspelar med varandra och 

skapar därmed en referensram som i och med samtalet leder till ny kunskap 

(Dahlin-Ivanoff, 2011:72-73). Studiens fokus är att förstå småbarnsföräldrar och 

den kontext de befinner sig i. Eftersom studien bland annat syftar till att förstå 

hur småbarnsföräldrar samtalar om föräldraledighet passar metoden bra då vi på 

ett tydligt sätt kan urskilja variationer i den kollektiva förståelsen av att vara 

förälder och föräldraledig. 
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Fokusgrupper är inte en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna som används 

i den forskning vi läst om småbarnsföräldrar vilket möjligtvis gör denna studie 

lite mer unik. Vissa forskare har dock använt sig av metoden och menar att 

metoden givit dem en innehållsrik data och att de har goda erfarenheter av 

metoden (Bergnéhr, 2008; Wissö, 2012). I Bergnéhrs (2008) och Wissös (2012) 

avhandlingar kan vi tydligt se fördelar med metoden, att den passar bra till 

studier om hur föräldraskap framställs.  

 

4.1.1 Urval  

Patton beskriver att ett syftesstyrt urval innebär att studiens informanter är så 

informationsrika som möjligt i förhållande till studiens syfte. Informationsrika 

informanter är de som kan besvara och ge en fördjupad förståelse för frågor som 

är centrala i studien (Patton, 2002:230). Studiens informanter besitter kunskap, 

erfarenheter och upplevelser om det som studien syftar till att undersöka. 

Fokusgrupperna har tagits fram genom ett kriterieurval vilket betyder att 

studiens informanter ska uppfylla vissa kriterier för att få vara med i studien 

(Patton, 2002:238). Kriterierna som ställdes var att informanterna skulle vara 

småbarnsföräldrar och föräldralediga vid intervjutillfället. Kön, ålder, etnicitet, 

utbildning, antal barn, etc. har därmed inte spelat någon roll i urvalet.   

 

Homogena urval är relativt vanliga inom fokusgruppmetoden, eftersom 

fokusgrupper vanligtvis involverar personer med liknande bakgrund, 

erfarenheter och kunskap om ett specifikt ämne (Patton, 2002:236). Dahlin-

Ivanoff menar att deltagarna bör vara en homogen grupp utifrån deras kunskap 

och insikter men att gruppens heterogenitet bör betraktas så att gruppen bidrar 

med mångfald till studiens resultat (Dahlin-Ivanoff, 2011:76). Studiens urval 

baserades på förhoppningen att informanter med olika bakgrund men med 

likheter i upplevelsen av att vara föräldralediga skulle delta. För att skapa 

variation i urvalet valdes tre öppna förskolor från olika områden i kommunen. 

Dessa tre valdes ut från en lista över öppna förskolor på kommunens hemsida. 

En av de öppna förskolorna låg i en mindre ort, med ett upptagningsområde där 

både landsbygd och fler småorter ingick. Den andra öppna förskolan låg i ett 

villaområde i utkanten av en medelstor stad. Den tredje öppna förskolan var 

placerad i ett radhusområde i utkanten av samma stad. Denna öppna förskola 

hade ett större upptagningsområde med bland annat mer centrala stadsdelar och 

mindre orter utanför staden. Ansvarig personal på de öppna förskolorna fick 

avgöra vilken dag och tid som passade för oss att komma på besök. Det var vid 

dessa besök som föräldrar fick information om studien och möjlighet att anmäla 

sig som informanter.  

 

4.1.2 Frågeguide 

Frågeguiden (se bilaga 1) utgår från studiens syfte och frågeställningar och 

innehåller fem större frågor; vad det betyder för föräldrarna att vara 
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föräldralediga; vad föräldrarna tycker om föräldraförsäkringen; om föräldrarna 

tycker att uppdelningen av föräldraledigheten är viktig; om föräldrarna upplever 

att uppdelningen påverkar relationen till deras partner respektive barn och vad 

jämställdhet innebär för föräldrarna. Hur fokusgrupperna är strukturerade är 

nära sammankopplat med den konkreta frågeguiden (Halkier, 2010:39). Inom 

fokusgruppmetoden definieras två tillvägagångssätt när det gäller 

gruppintervjuns utformning; strukturerade eller ostrukturerade 

fokusgruppintervjuer. Den strukturerade fokusgruppmetoden innebär att ett visst 

antal frågor behöver besvaras av deltagarna samt att forskaren själv har en aktiv 

roll att fördela ordet och styra frågorna åt rätt håll. Den ostrukturerade 

fokusgruppintervjun innebär att gruppen i större utsträckning pratar fritt om ett 

fenomen och att individerna själva bestämmer var tyngdpunkten ska ligga 

(Wibeck, 2010:56-57). I denna studie tillämpades en mellanposition eftersom vi 

ville att föräldrarna skulle ha möjlighet att styra diskussionen samtidigt som vi 

ville att vissa frågor skulle besvaras. Frågeguiden består av öppna frågor för att 

föräldrarna skulle berätta så mycket som möjligt utifrån sina egna erfarenheter. 

Öppna frågor är vanligt vid en socialkonstruktionistisk utgångspunkt eftersom 

det är den sociala komplexiteten i samtalet som står i centrum. 

Sammansättningen av frågor är beroende av studiens syfte och frågeställningar, 

om fokus ligger på innehåll eller social interaktion (Halkier, 2010:38-40). Den 

mellanposition vi valt att tillämpa innebär att fokus både ligger på innehåll och 

social interaktion.  

 

4.2 Material 

Sammanlagt deltog 14 personer i studien, varav tio kvinnor och fyra män. 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen i tre olika områden i 

en medelstor kommun. I fokusgrupp 1 deltog sex personer och i fokusgrupp 2 

och 3 deltog fyra personer åt gången. I varje fokusgrupp har minst en man 

deltagit. Alla informanter bodde vid intervjutillfället tillsammans med den andra 

föräldern och alla utom en förälder levde i heterosexuella förhållanden. Inget 

par deltog i studien. Informanternas ålder varierade mellan 26-44 år. Nio av 

dem var förstagångsföräldrar och de övriga fem hade två till tre barn. Alla 

informanter var föräldralediga till ett barn under 1,5 år. Informanterna hade 

gymnasial utbildning och 11 av dem hade eftergymnasial utbildning. Två av 

informanterna saknade fast anställning.  

 

Föräldrar har på frivillig basis ställt upp i studien vilket innebär att vissa 

föräldrar har valt att avstå. Efter anmälningstillfällena bortföll fyra personer på 

grund av sjukdom och andra förhinder. Trots bortfall i två av grupperna 

genomfördes fokusgruppintervjuerna som planerat. Av de informanter som 

deltog var alla 14 uppvuxna i Sverige. Antalet informanter i studien har inte 

styrts mer än att det funnits ett minimum för hur få det fick vara för att det 
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skulle bli en grupp. Därmed har inte antalet män och kvinnor i grupperna styrts. 

I studien deltog färre män än kvinnor vilket kan ha påverkat hur samtalen blivit. 

I fokusgrupp 2 var fördelningen mellan könen jämn där två kvinnor och två män 

deltog. I fokusgrupp 1 och 3 deltog endast en man i varje grupp. Att antalet män 

och kvinnor inte blev jämnt fördelade i fokusgrupp 1 och 3 speglar det faktum 

att pappor är föräldralediga i mindre grad än mammor och att det överlag var 

färre män på dessa öppna förskolor.  

 

4.3 Undersökningens genomförande  

Ansvarig personal på de utvalda öppna förskolorna kontaktades för att vi skulle 

få ett godkännande till att besöka deras verksamhet. Alla tre verksamheter var 

positiva till studien och erbjöd tider för besök i början av april 2013. Vid 

besöken informerades de föräldrar som var där om studien och de etiska 

riktlinjerna för forskning. Föräldrarna fick själva anmäla sig om de var 

intresserade av att delta. De som var intresserade av att delta fick ytterligare 

information (se bilaga 2) att ta med sig hem. Tillsammans med föräldrarna som 

anmälde sig bestämdes tid och plats för intervjutillfället, alla intervjuer ägde 

rum i öppna förskolans lokaler. Intervjuerna spelades in och tog mellan 37-45 

min.  

 

Vid intervjuerna samlades föräldrarna kring “fikabordet” och de flesta hade ett 

eller två barn med sig. Innan intervjuerna startade fick alla föräldrar fylla i en 

blankett med frågor om bland annat ålder, barn och yrke (se bilaga 3). 

Intervjuerna startade med att en av oss åter igen presenterade studiens syfte, de 

etiska riktlinjerna och hur fokusgruppintervjuer går till (se bilaga 4). Vid 

intervjutillfällena deltog vi båda som moderatorer. Vår roll var att stötta 

diskussionen, föra den framåt och fördela ordet. När två moderatorer deltar i 

fokusgrupper bör en av dem ha huvudansvaret för diskussionen och den andra 

ha ett mindre ansvar och istället fungera som medhjälpare (Halkier, 2010:36-

37). I de tre fokusgruppintervjuerna hade en av oss huvudansvaret som 

moderator och den andra bidrog med frågor och följdfrågor. Intervjuerna 

behandlade fem större frågor i en semistrukturerad frågeguide (se bilaga 1). 

Frågorna användes som ett hjälpmedel då diskussionen avstannade. Att vara två 

moderatorer kan ha påverkat situationen både positivt och negativt. Det bör inte 

vara fler än två moderatorer i en fokusgrupp eftersom detta kan tynga deltagarna 

(Halkier, 2010:37). Diskussionen avslutades då ämnet upplevdes uttömt och 

ingen förälder hade något de ville tillägga. Alla föräldrar erbjöds att ta del av 

det färdiga materialet. Efter de tre fokusgrupperna upplevde vi en mättnad i 

materialet. Bergnéhr beskriver samma typ av mättnad i hennes 

fokusgruppstudie. En mättnad innebär ett rikt material där ämnena känns 

uttömda och inga nya perspektiv diskuteras i fokusgrupperna (Bergnéhr, 

2008:52).  
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4.4 Bearbetning och analys  

Efter varje fokusgruppintervju transkriberades det inspelade samtalet ordagrant. 

Vi valde att använda skriftspråk för att underlätta läsningen av textmaterialet, 

exempelvis skrev vi “dagar” och inte “dar”. Däremot har vi valt att använda 

uttryck som till exempel ”nee”, ”aa” och ”mm” för att inte övertolka det 

informanterna säger. Längre tystnader skrevs ut i texten på en ny rad som “-

Tystnad” och korta pauser och oavslutade meningar markerades med två 

punkter. Vi bortsåg från att transkribera när föräldrarna direkt pratade till 

sitt/sina barn och markerade heller inte ljud som hostningar etc. Skratt 

transkriberades som antingen “hehe”, “haha” eller “Alla: skratt”. Namn som 

föräldrarna nämnde i samtalen markerades med “x” och föräldrarnas egna namn 

fingerades. När informanterna på ett tydligt sätt ställde en fråga markerades 

detta med ett frågetecken i slutet av meningen. 

 

Materialet har analyserats utifrån en generell kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen innebär att transkriberingen bearbetas med hjälp av verktyg som 

kodning, kategorisering och begreppsbildning. Kodning är de etiketter som 

används för mindre delar av textdata (Halkier, 2010:71). Analysen påbörjades 

redan efter första fokusgruppintervjun då tankar utbyttes mellan oss 

moderatorer. När alla intervjuer genomförts och transkriberats började 

materialet kodas. Vi kodade materialet var och en för sig och jämförde sedan 

våra etiketter. Nedan visas ett exempel på hur materialet kodades: 
 

Sakna socialt  Patricia: jag tänkte nog såhär att jag nog kommer sakna den här sociala 

kontakten med jobbarkompisar men den får man ju ändå såhär när man 

är mammaledig.. om man hittar en bra grupp att vara med om man 

säger.. annars kan det nog vara ganska ensamt att vara föräldraledig 

om man inte söker liksom den här kontakten med andra mammor.. 

Eget ansvar    Ylva: det ligger mer på en själv att söka.. 

Patricia: ah det gör det ju, man kan ju inte få allt serverat, så är det ju.. 

Prioriteringar Hilda: ja prioriteringarna ändras lite liksom, så är det ju.. 

Fokusgrupp 1 

 

Utifrån kodningen kunde en gemensam kategorisering av etiketterna göras. 

Kategorisering är den process där de olika koderna sätts i relation till varandra. 

En kategori kan exempelvis innehålla flera koder och antingen vara knuten till 

empiri eller teori (Halkier, 2010:73). Kodningen sammanställdes bland annat 

under rubrikerna arbete, ekonomi, valfrihet, svårt system och uppdelning. 

Etiketter som exempelvis sammanställdes under kategorin arbete var: att gå 

tillbaka till arbete, normer på arbetsplatsen, arbete som hinder, att sakna 

socialt och mamma som deltidsarbetare. Efter att kategorier hittats lästes 

transkriberingarna återigen. Nästa steg i analysarbetet är begreppsbildning. Vid 

begreppsbildning ställs koder och kategorier i förhållande till tidigare forskning 

och teori (Halkier, 2010:74). För att få en överblick klippte vi ut stycken ur 

transkriberingarna och sorterade dem efter vad som framgick i samtalet. 
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Resultatet togs fram ur empirin och i förhållande till forskningen och tre 

grupper bildades: Föräldraförsäkringens flexibilitet, Föräldrarnas ekonomi och 

arbetssituation samt Föräldraskap och kön.  

 

Resultat och analysdelen påbörjades sedan genom att de tre grupperna fick 

utgöra tre rubriker. De sorterade transkriberingsstyckena lästes igen och 

resultatet från dessa sammanställdes där typiska exempel från 

transkriberingarna fick bli citat. Vi började med att titta på vad som sades i stort 

i alla tre grupper för att sedan gå in på varje grupp och specifika stycken för att 

analysera dem var för sig. Resultatet från samtalen skrevs ner och analyserades 

därefter utifrån teori och tidigare forskning. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv bör analysen av fokusgruppdata inkludera något om hur det 

betydelsemässiga innehållet skapas. Det är under samtalet som den sociala 

verkligheten skapas. Samtalssituationen bidrar därmed till att förändra och 

forma kulturella och sociala betydelser (Halkier, 2010:84-86). När vi 

analyserade resultaten utifrån den valda teorin användes Bergers och 

Luckmanns (1966) begrepp objektivering, typifiering och institutioner. Vidare 

användes Elvin-Nowaks och Thomssons (2003) teori om “att göra kön” för att 

kunna tydliga hur könsrollerna framställdes i samtalen. Den tidigare 

forskningen användes för att styrka, förtydliga eller tala emot resultatet från 

samtalen och kopplades löpande under analys- och resultatdelen. Bland annat 

användes Magnussons (2006) två typer av föräldraskap, det traditionellt könade 

föräldraskapet och det könsneutrala föräldraskapet, för att tydliggöra de bilder 

av föräldraskap som framkom i resultatet.   

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet konkretiserar individskyddskravet i fyra olika huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

informanterna om studiens syfte, informanternas uppgift i studien och villkoren 

för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i studien 

informerades om studiens syfte och villkoren för deras deltagande vid vårt 

första besök på öppna förskolorna, via den information (se bilaga 2) som de fick 

med sig hem om de valde att delta och återigen innan intervjun startade. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta informanternas samtycke till 

att delta. Informanterna har rätt att själva bestämma hur länge de ska delta och 

kan avbryta sin medverkan i studien om de känner för det. Deltagarna i studien 

får inte utsättas för påtryckning och beroendeförhållanden mellan forskaren och 

informanterna får inte förekomma (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens 

informanter valde själva att delta och informerades om deras rättighet att ta 

tillbaka deras samtycke att delta. Ingen informant utsattes för påtryckning eller 

stod i beroendeförhållande till oss. Konfidentialitetskravet innebär att 
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informanternas uppgifter inte får röjas. Forskarna har tystnadsplikt och 

uppgifter om deltagarna ska avrapporteras så att de inte är möjliga att identifiera 

för utomstående. Det ska på så sätt vara omöjligt för utomstående personer att få 

tillgång till uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att informanternas uppgifter 

inte får användas till något annat än studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

De uppgifter informanterna har lämnat har inte delats ut till någon utomstående. 

Ingen utomstående har tagit del av ljudinspelningarna eller de transkriberade 

intervjuerna och i uppsatsens citat har informanternas namn fingerats. 

Materialet kommer även att förstöras när studien avslutats. 

 

Vetenskapsrådet rekommenderar forskaren att låta informanterna ta del av 

avsnitt med etiskt känsligt material innan rapporten publiceras samt att 

forskaren bör fråga deltagarna om de vill ta del av forskningsresultaten 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit ställning till att uppsatsen inte innehåller 

etiskt känsligt material som informanterna bör ta del av innan uppsatsen 

publiceras. Däremot erbjöds alla informanter att ta del av den färdiga uppsatsen 

genom att skriva i sin e-mail i den information vi samlade in om informanterna 

(se bilaga 3). Uppsatsen kommer att mailas till alla som skrev i sin e-mail. 

 

Vid socionomprogrammet på Linköpings universitet gäller ytterligare fem 

etiska riktlinjer för empiriska studier som utförs av studenter; 1. Alla 

examensarbeten ska etikprövas och godkännas av kursansvariga; 2. 

Informanterna får inte genomgå någon form av behandling eller befinna sig i en 

utsatt situation; 3. Informanterna får inte stå i en beroendeställning till den 

verksamhet som kontakten till informanterna sker genom; 4. Studien får inte 

påverka informanterna negativt; 5. Undersökningsgruppen får inte kränkas eller 

misskrediteras vid presentation och analys av resultaten (Linköpings universitet, 

2013). Studien har genomgått en etikprövning och godkänts av Gunilla 

Petersson, lektor på institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid 

Linköpings universitet. Studiens informanter har inte befunnit sig i en utsatt 

situation och har inte heller stått i beroendeställning till den verksamhet som 

kontakten till informanterna skett genom. Kontakten med informanterna skedde 

genom öppna förskolor, som föräldrarna själva har valt att gå till. Deltagarna 

ställde upp på frivillig basis och studien påverkar dem inte negativt. 

Undersökningsgruppen, som i studiens fall är småbarnsföräldrar, kränks eller 

misskrediteras inte genom studiens resultat. 

 

Kvalitativa intervjuer är inte alltid helt demokratiska och jämlika. Exempelvis 

är det moderatorn som sätter samtalsämnet i intervjun där dolda agendor kan 

finnas med. Maktförhållandet mellan informanten och moderatorn är 

svårundvikligt. Moderatorn är den som i slutänden har tolkningsföreträde och 

den som sätter slutordet i analysen, vilket informanten kanske inte tänker på i 

intervjusituationen (Wissö, 2012:79). Feministiska forskare kritiserar ofta 
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traditionella intervjumetoder för deras makthierarki och individfokusering. 

Fokusgrupper förespråkas eftersom maktbalansen skiftar mellan forskare och 

informanter (Wilkinson, 1999:64-65). Fokusgrupper minimerar forskarens 

kontroll över datainsamlingen och motiverar gruppen till att uttrycka sina 

åsikter och erfarenheter (Madriz, 2000:838). För att minska maktförhållandet 

mellan informanterna och moderatorerna i vår studie var vi noga med att 

informera om studiens syfte, informanterna skulle inte känna sig osäkra på vad 

studien gick ut på. Intervjusituationen normaliserades genom att ske “över en 

fika” och att vi som moderatorer förhöll oss neutrala till informanterna. Vi var 

tydliga med att berätta att alla erfarenheter, tankar och upplevelser är lika 

mycket värda, att inga svar var rätt eller fel och att vi var intresserade av vad de 

hade att säga. 

 

Smithson menar att det är viktigt med en etisk reflektion kring fokusgruppens 

sammansättning. Det kan finnas en risk att vissa personer tar över och hindrar 

andra personer att ta plats i samtalet. Det är möjligt att minska risken för detta 

genom att gruppens sammansättning är homogen utifrån ålder, kön och 

utbildning. Däremot menar Smithson inte att det behöver innebär ett problem 

om en informant väljer att inte säga så mycket under intervjun (Smithson, 

2000:108). Överlien, Aronsson och Hydén för ett liknande argument och menar 

att informanternas möjlighet att vara tysta innebär att intervjusituationen kan 

upplevas som mindre påträngande för de enskilda informanterna. Informanterna 

behöver inte aktivt säga nej till att svara på en fråga utan kan låta diskussionen 

fortgå utan att ta del i den (Överlien, Aronsson & Hydén, 2005:336-337). 

Fokusgrupperna i studien var inte homogena utifrån ålder, kön och utbildning. 

Vi valde att bilda grupper på öppna förskolor vilket innebar att de flesta 

föräldrarna hade träffat varandra tidigare och därav kände en viss trygghet med 

varandra och miljön där intervjuerna skedde. Under intervjuerna upplevde vi 

inte något problem med att en person tog mer plats än andra men vi 

uppmärksammade att vissa valde att inte delta i varje samtalsämne. Likt 

Smithson (2000) och Överlien m.fl. (2005) tolkade vi detta som en positiv 

möjlighet för våra informanter att avstå från att svara på en fråga då de inte ville 

det.  

 

4.6 Metoddiskussion  

Transparens i studien är ett bra sätt för att skapa trovärdighet för resultatet. 

Transparens innebär en genomskinlighet i studiens uppläggning där en öppen 

redovisning av studiens eventuella brister görs för att möjliggöra en kritisk 

diskussion (Svensson & Ahrne, 2011:27). I metodavsnittet ovan har studiens 

uppläggning redogjorts på ett detaljrikt sätt för att studiens ska vara transparent. 

Nedan presenteras även en diskussion om bias, förförståelse och metodologiska 

brister som kan ha påverkat studiens resultat.  
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I fokusgrupper och kvalitativ forskning kan det vara svårt att välja ut 

intervjupersoner. Det går inte att på förhand veta om informanterna är villiga att 

dela sina bilder av verkligheten, har en förmåga att uttrycka sig och inte är 

dominanta personer som tar över samtalet i gruppen (Wibeck, 2010:152). 

Studiens informanter fick på frivillig basis anmäla sig till fokusgrupperna. De 

personer som anmälde sig kan vara personer som gärna deltar som informanter 

eller haft ett särskilt intresse i studiens syfte. Beroende av vilka informanterna 

är påverkas självklart resultatet. Smithson menar att det finns risk för att 

normativa diskurser tar över i fokusgruppsamtalen och att de även har en 

förmåga att utesluta vissa deltagare (Smithson, 2000:112). En frågeställning i 

studien berör hur moderskap och faderskap framställs. I samtalen använde vi 

moderatorer begreppet “föräldrar”, fokus låg därmed inte på föräldrarnas kön. 

Vi kan däremot se att en heteronormativ diskurs genomsyrade alla 

fokusgrupper. Heteronormativa antaganden och andra dominanta diskurser kan 

ha påverkat vilka som valt att delta i studien och när informanterna valt att delta 

i fokusgruppsamtalen.  

 

Perspektivmedvetenhet är ett viktigt kvalitetskriterium som innebär att 

forskaren redovisar sin förförståelse i studien. Att redovisa sin förförståelse 

innebär bland annat att redovisa forskningsläget, studiens tolkningsteori samt 

personliga erfarenheter (Larsson, 2005:4). Forskningsläget har i studien 

presenterats under avsnittet 2. Tidigare forskning. Forskning har främst tagits 

fram från samhällsvetenskapliga studier vilket exempelvis innebär att forskning 

om biologiska skillnader mellan kön inte berörts. Forskningen som redogjorts 

har även i stor utsträckning baserats på heterosexuella par. Vår tolkning av det 

insamlade materialet har präglats av studiens teoretiska utgångspunkt, 

socialkonstruktionism. Vi har exempelvis tolkat moderskap och faderskap, 

kvinnligt och manligt som socialt skapade institutioner. Vi har ingen 

förförståelse av att vara förälder, mamma eller pappa, eftersom vi själva inte har 

några barn. Dock kan vår tolkning och förförståelse påverkats av andra 

personliga erfarenheter. Exempelvis är vi båda två kvinnor, uppvuxna i Sverige, 

vi påverkas av samhällsnormer om vad som är kvinnligt och manligt, likaså vad 

som är typiskt för mammor och pappor, av den forskning vi läst om 

föräldraskap samt att vi studerar på socionomprogrammet. Detta påverkar 

sannolikt hur vi har tolkat det informanterna förmedlat, dock är det svårt om 

inte omöjligt att säga hur. Informanterna i studien berättar sina upplevelser 

utifrån sina tolkningar som sedan den som lyssnar tolkar. Det innebär att 

analysen av det transkriberade materialet är forskarens tolkningar av 

informanternas tolkningar (Riessman, 1997:56). För att öka trovärdigheten i 

våra analyser har vi valt att använda oss av många citat. Efter citaten har vi 

skrivit hur vi tolkar det som sägs och på så sätt kan utomstående bedöma 

trovärdigheten i analysen och göra en egen tolkning.      
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Inom kvalitativ forskning är det inte möjligt att generalisera till en större 

population. Däremot är det möjligt att göra analytiska generaliseringar vilket 

innebär att forskaren knyter samman begrepp från tidigare forskning och teori 

med studiens resultat. Analytiska generaliseringar kräver en argumentation som 

utformas i förhållande till annan vetenskaplig litteratur (Yin, 2013:102-104). 

Studiens resultat är därmed inte möjliga att generalisera till exempelvis hela 

gruppen småbarnsföräldrar. Resultaten har däremot knutits till tidigare 

forskning och teori, vilket innebär att vi fört analytiska generaliseringar för att 

både stärka resultaten och särskilja dem från tidigare resultat.  
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5. Resultat och analys  
Det som tydligast har framkommit i fokusgrupperna är att flertalet av 

föräldrarna anser att föräldraförsäkringen är svår att förstå, att det är mycket 

regler men överlag beskriver föräldrarna försäkringen som förmånlig. De lyfter 

fram möjligheten att få tid med barnen och jämför försäkringen med andra 

länder som saknar detta system. Alla föräldrar förespråkar valfrihet i 

utnyttjandet av försäkringen. Vissa ser däremot inte några hinder med att fler 

dagar reserveras till vardera förälder. Viktigt för föräldrarna i studien är att båda 

ska vara nöjda med uppdelningen av föräldraledigheten. Föräldrarna förklarar 

att uppdelning i många fall påverkas av ekonomi, arbetssituation, båda 

föräldrarnas vilja att vara hemma och amning. Informanterna belyser vikten av 

att båda föräldrarna ska ha en nära relation till sitt barn. De beskriver även att 

delning av föräldraledighet ökar förståelsen för den andra partnerns situation, 

antingen på arbetet eller i hemmet. I samtalen framkommer det att sex av 14 

föräldrar delat ungefär lika på tiden hemma med barnet. Alla föräldrar delar på 

föräldraledigheten på något sätt, men i samtalen framkommer det att fyra av 

föräldrarna valt att göra en uppdelning där mamman tar de flesta av dagarna. 

Föräldrarna definierar jämställdhet som att båda föräldrarna ska umgås och ha 

lika bra kontakt med barnet samt att båda ska vara nöjda med fördelningen av 

hemarbetet. Alla föräldrarna i studien beskriver att det är viktigt att sträva efter 

ett jämställt föräldraskap.  

 

I detta avsnitt presenteras resultatet under rubrikerna: föräldraförsäkringens 

flexibilitet, föräldrarnas ekonomi och arbetssituation samt föräldraskap och kön. 

Föräldraförsäkringens flexibilitet innehåller föräldrarnas åsikter om 

föräldraförsäkringen som styrsystem, valfrihet och hur uppdelningen av 

föräldraledigheten kan tolkas som kvinnans och mannens val. Föräldrarnas 

ekonomi och arbetssituation beskriver hur föräldrarna upplever att deras 

arbetssituation, kulturen på jobbet och deras ekonomiska situation påverkar 

uppdelningen av föräldraledigheten. I föräldraskap och kön presenteras hur 

föräldrarna praktiserar sitt föräldraskap i vardagen samt hur de beskriver 

jämställdhet och sitt föräldraskap.   

 

5.1 Föräldraförsäkringens flexibilitet 

Föräldraförsäkringen utgör en institution vars historiska kontext vilar på målet 

om att minska traditionella könsroller. Småbarnsföräldrar påverkas av denna 

institution genom att de förhåller sig till institutionens regelverk. I alla 

fokusgrupper diskuterar föräldrarna försäkringen utifrån uppfattningen om att 

den är förmånlig. Föräldrarna förmedlar att det är viktigt att få vara hemma med 

sitt barn, skapa en relation till barnet och se dess utveckling. Likt O´Brien 

(2009) för föräldrarna ett resonemang om att den svenska föräldraförsäkringen 



 

 

29 

är ett generöst system som möjliggör en bra kontakt mellan föräldrar och barn. 

Att föräldrarna framställer försäkringen som förmånlig, utifrån att de kan vara 

hemma med sitt barn, kan spegla samhälleliga institutioner om att detta är det 

bästa för barnet. 

 

Resultatet från samtalen tyder på att föräldrarna som har delat mer lika på 

föräldraledigheten i högre grad uttrycker att föräldraförsäkringen utgör ett 

flexibelt system än de som har delat mindre lika. Dock beskriver alla föräldrar 

att föräldraförsäkringen är ett svårt system med krångliga regler. Utifrån 

föräldrarnas samtal om planeringen av uppdelningen framkommer det, likt 

tidigare forskning visar, att de föräldrar som delat föräldraledigheten mer lika 

tagit ett aktivt beslut om uppdelningen redan innan barnet var fött (Bekkengen, 

2003:188; Chronholm, 2004:129-130; Wissö, 2012:139). Alla föräldrar 

beskriver att de vill maximera tiden, det vill säga vara föräldralediga så länge 

som möjligt och att det har varit svårt att planera uppdelningen av dagarna. I två 

av fokusgrupperna framkommer det tydligt att den gemensamma ekonomin 

påverkade maximeringen av föräldraledigheten. Den tredje gruppen diskuterade 

ekonomi som en möjlig faktor men beskriver att de själva påverkas mer av 

faktorer som att få förskoleplats och föräldrarnas flexibilitet i jobbet.  

 

I samtalen om föräldraförsäkringen diskuterar föräldrarna att det är bra att 

försäkringen möjliggör för båda föräldrarna att vara hemma, att det finns dagar 

(30 dubbeldagar) som föräldrarna kan ta ut samtidigt. När samtalen övergår till 

en diskussion om en möjlig tredelad försäkring framställer föräldrarna två 

förhållningssätt. Ett mindre antal av föräldrarna menar att en eventuell 

förändring inte hade gjort någon skillnad i deras fall och att de har en förståelse 

för jämställdhetstanken bakom förändringen. I fokusgrupp 1 uttrycker sig till 

exempel Lukas så här. 

 
Lukas:  ja och då förstår jag ju, i sådana lägen kan det vara bra att förändra en 

norm också, att som pappa är man liksom lite.. eller ah.. inte.. eh, det är 

ju liksom inte normen att man ska vara hemma.. och.. därför kan den 

vara hjälp för att styra om det.. 

Fokusgrupp 1 

 

De övriga föräldrarna är överlag kritiska till en eventuell förändring och 

förespråkar valfrihet. En fråga som kommer upp i grupperna är om de 

reserverade dagarna är rätt verktyg för att främja jämställdhet. Enligt tidigare 

forskning har de reserverade dagarna ökat pappors uttag av föräldraledighet 

(Chronholm, 2004; Haas & Hwang, 2008; O’Brien, 2009; Sundström & 

Duvander, 2002; Wells & Sarkadi, 2012). Björnberg (2002) och Plantin (2001) 

ifrågasätter dock om försäkringen är rätt styrinstrument för att påverka 

jämställdheten mellan könen. Föräldrarnas olika förhållningssätt till de 

reserverade dagarna kan tolkas som ett resultat av könsstereotypa institutioner. 
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Detta skulle kunna styrka Björnbergs (2002) och Plantins (2001) argument om 

att det är andra samhällsstrukturer som påverkar hur föräldrarna väljer att dela. 

Maktstrukturer i samhället, kvinnors sämre position på arbetsmarknaden samt 

normer om moderskap och faderskap kan vara exempel på de samhällsstrukturer 

som påverkar föräldrarna i studiens val. Dessa samhällsstrukturer är jämförbara 

med Bergers och Luckmanns (1966) institutioner som enligt dem påverkar vilka 

val individer gör.  

 

5.1.1 Valfrihet?  

I alla grupper framkommer en stark önskan om valfrihet i föräldraförsäkringen. 

En stor grupp uttrycker att de själva vill kunna välja hur dagarna ska delas, både 

över tid och mellan föräldrarna. Ingen förälder ställer sig emot åsikten om 

valfrihet. Flera av informanterna uttrycker att det är viktigt att kunna anpassa 

föräldraledigheten efter familjens förutsättningar och att staten inte ska blanda 

sig i vad som är bäst för den enskilde individen. Nedan samtalar informanterna i 

fokusgrupp 1 om hur det skulle vara om fler dagar skulle reserveras till vardera 

förälder. 

 
Patricia:  jag tycker att man ska få bestämma själv alltså.. det är väl ingen annan 

som ska bestämma vem som ska vara hemma.. det måste ju vara 

beroende på hur familjen.. 

Cecilia:  det är upp till var och en.. 

Patricia:  ja precis.. alltså det måste det nästan vara, det finns ju inga.. alltså vi 

skulle nog inte ekonomiskt sätt klara oss att ha honom hemma liksom 

om man jämför löner och så.. det skulle ju vara helt totalt kaos hemma 

hos oss.. 

Hilda:  fast tror du inte att man klarar det om man verkligen satsar på det? 

Patricia:  nej, det tror jag inte vi skulle göra faktiskt för så mycket skiljer det sig i 

våra löner.. 

Hilda:  ah, okej.. 

Patricia:  så det tror jag inte 

Hilda:  för jag kan nog tycka att det är ganska.. för vi delar ju helt 50/50 

liksom.. för mig.. för oss har det känts helt självklart liksom att de.. och 

då hade det inte spelat någon roll vad det finns för.. liksom.. för 

försäkring liksom.. 

Patricia:  ja men det är det jag menar att det måste vara upp till varje familj, att 

det inte är någon annan högre instans som ska sitta och bestämmer, 

dela hälften eller dela.. det måste ju vara något som som passar 

familjen, tycker jag.. 

Cecilia:  ja, det tycker jag med 

Ylva: ja, det tycker jag också 

Patricia:  det där med att den ena ska och den andra ska, det känns så 

storebroraktigt.. bestäm över oss.. 

Fokusgrupp 1 

 

I citatet uttrycker Patricia tydligt sin vilja att få bestämma själv hur 

uppdelningen av föräldraledigheten ska vara. Hon motiverar valfriheten utifrån 
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familjens ekonomiska situation, vilket Hilda ifrågasätter. Hilda menar att hon 

och hennes partner vill dela lika och väljer att göra det oavsett försäkringens 

regler och deras ekonomiska situation. Patricia svarar därefter att det just av den 

anledningen borde vara upp till varje familj och att ingen “högre instans” ska 

bestämma över uppdelningen. Här får hon även medhåll från Cecilia och Ylva 

som bekräftar att de tycker som Patricia. Efter deras bekräftelse väljer hon att än 

en gång upprepa att ingen annan bör bestämma, att det känns “storebroraktigt”. 

Patricia manifesterar sina tankar och känslor genom sitt sätt att uttrycka sig. 

Hon väljer att tolka Hildas resonemang som ytterligare ett argument för 

valfrihet. Cecilia och Ylva sluter sig bakom diskussionen och bekräftar därmed 

Patricias uttalande. Patricias motivering till valfrihet exemplifierar ett vanligt 

resonemang inom fokusgrupperna. Ekonomi som argument till valfrihet 

beskrivs överlag som legitimt i fokusgrupperna men ifrågasätts även av vissa 

informanter. Nedan följer ytterligare ett exempel. 

 
Sara: ...jag tycker ändå att det är upp till var och en.. 

Rebecka:  ja men precis.. 

Sara:  ..det tycker jag.. 

Rebecka: ja men absolut.. det tycker jag med, man får välja hur man vill dela 

dagarna.. 

Sara:  ja.. 

Niklas:  sedan kan jag tänka mig att alla vi kommer ifrån.. från samma.. liksom 

vi har det hyfsat gott materiellt ställt, alltså vi har möjlighet att vara 

hemma 

Sara:  ja.. 

Niklas:  så jag tror det.. som jag har uppfattat det som bland dem som har en 

lägre inkomst.. eller att det är större skillnad mellan mannens och 

kvinnans inkomst så blir det knepigt för mannen att vara hemma bara 

för att.. aa han tjänar mest pengar så han.. 

Rebecka:  aa.. det är bättre att han jobbar ja.. 

Niklas:  ja annars får man problem med hyran och maten liksom.. så vi har det 

lyckligt förspänt som kan välja friare innan.. 

Rebecka: ja 

Sara:  ja 

Fokusgrupp 2 

 

I den här fokusgruppdiskussionen framställs också valfrihet som viktigt. Sara 

tar ut den största delen av föräldraledigheten medan Rebecka och hennes 

partner delar ungefär lika på dagarna. Båda förespråkar en valfrihet som Niklas 

både bekräftar och problematiserar då han säger att ekonomiska förutsättningar 

kan påverka valfriheten. Niklas uttrycker att föräldrarna i gruppen har det gott 

ekonomisk ställt och att detta innebär att de har en större valfrihet än familjer 

med sämre ekonomi. Niklas resonemang om valfrihet liknar Patricias 

ekonomiska argument för valfrihet, som framfördes i det tidigare citatet. I alla 

tre fokusgrupper problematiseras därmed valfriheten utifrån den ekonomiska 

situationen. I diskussionerna framkommer det att föräldrarna upplever 
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valfriheten som ett dilemma. Valfriheten förespråkas utifrån det ekonomiska 

argumentet men kritiseras även utifrån ett jämställdhetsperspektiv, att 

föräldrarna borde dela lika på föräldraledigheten. 

 

5.1.2 Mannens och kvinnans valfrihet  

I alla fokusgrupper kretsar samtalen kring uppdelningen av föräldraledigheten 

om viljan att vara hemma med barnet. Vill båda föräldrarna vara hemma med 

barnet delar föräldrarna mer eller mindre lika på föräldraledigheten. Mammors 

vilja att vara hemma tas alltid förgiven medan pappors vilja inte tas förgiven. 

Enligt Doucet (2009) och Wall (2001) finns ett vedertaget “mamma-barn-band” 

som överdimensioneras och befästs i det tidiga föräldraskapet. Att mammors 

föräldraskap tas förgivet i studien kan bero på den institution moderskapet 

utgör, det vill säga de föreställningar som finns om att mamman är den 

självklara naturliga föräldern. I vissa fall uttrycker föräldrarna att båda vill vara 

hemma och att de därför delar på föräldraledigheten. I andra fall delar 

föräldrarna på dagarna på grund av att pappan uttryckligen vill vara hemma. I 

samtalen framkommer det att vissa föräldrar talar om uppdelningen av dagarna 

som mammans val, exempelvis att mamman tar första delen av 

föräldraledigheten och att hon får bestämma när pappan ska få börja ta ut 

föräldraledighet. Dagarna framställs som mammans och något som hon kan 

välja att dela med sig av till pappan. Ett annat resonemang som förs i 

fokusgrupperna är att pappor uppmuntras att vara hemma men att det är deras 

val om de vill ta ut föräldraledighet. I samtalen tydliggörs det att vissa föräldrars 

inställning till delad föräldraledighet är ambivalent, vilket tidigare forskning 

bekräftar (Bekkengen, 2002; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; McKay & 

Doucet, 2010). Fokusgruppdiskussionerna tyder på att föräldrarna är positiva till 

att pappor har möjlighet samt väljer att vara hemma med sina barn men att 

mammans val beskrivs komma i första hand. I citatet nedan finns exempel på 

hur uppdelningen av föräldraledigheten kan påverkas av både mammans och 

pappans val. 

 
Tobias:  ..sedan är det väl viktigt också att båda vill vara föräldralediga.. för det 

vet jag ju många inom mitt jobb som har svårt för ah.. ta sig tid att vara 

hemma.. i alla fall i början och så men det är väl något som man får 

känna efter själv.. 

Veronika: ja, det är väl viktigt att det inte känns påtvingat.. 

Tobias:  ne, precis 

Veronika: utan att man vill det själv.. så vi har inte bestämt exakt nu hur länge 

min sambo ska vara hemma.. men det känns ju viktigt att jag är hemma 

nu den första tiden när.. amningsperioden och så då.. så att eh.. 

Anna:  mmm.. 

Veronika: så får vi se sen.. men sen vill ju, ja arbetsgivaren vill ju veta också hur 

länge man ska vara hemma och sådär.. så att man måste ju bestämma 

sig.. så att de kan planera också då.. 

Tobias:  aa.. 
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Veronika: ..jag tycker det är svårt att veta så här långt innan hur.. aa.. hur länge 

man vill vara hemma och när det är dags för sambon att ta över.. 

Tobias:  aa.. 

Fokusgrupp 3 

 

Tobias och hans partner har valt att dela lika på föräldraledigheten men i citatet 

ovan uttrycker han en förståelse för att inte alla pappor “tar sig tid att vara 

hemma” och att det är viktigt som pappa att få “känna efter själv”. Veronika 

bekräftar hans tankar genom att säga att pappor inte ska vara tvingade att vara 

hemma. Hon fortsätter sitt resonemang med att det är viktigt att hon är hemma 

den första tiden och att hon inte vet hur länge hon ska vara hemma och när 

hennes partner ska ta över. Tobias uttrycker dels en förståelse för pappans val 

samtidigt som han bekräftar det Veronika säger, att mamman är hemma den 

första tiden och så länge hon vill. Faderskapet framställs som ett val som inte 

ska vara påtvingat och moderskapet tas för givet. Mammans val beskrivs 

snarare vara hur länge hon ville vara hemma än att hon har ett val att vara eller 

inte vara hemma. Enligt Plantin (2001) speglar uppdelningen i många fall 

traditionella patriarkala strukturer vilket samtalet ovan visar på. I samtalet 

bekräftar och typifierar Veronika och Tobias varandras roller som mamma och 

pappa. De bekräftar normerna om moderskap och faderskap genom att indirekt 

uttrycka att pappan får ha ett val och att mamman är den primära föräldern. 

Pappor ska inte påtvingas sitt föräldraskap, som Veronika uttrycker det.  

 

I fokusgruppdiskussionerna ifrågasätts aldrig pappans val att inte vara hemma, 

valet godkänns och förklaras med hjälp av olika argument, exempelvis ekonomi 

och arbete, som vi närmare går in på under avsnitt 5.2. Föräldrarna ifrågasätter 

inte heller mammans val så länge hon inte utesluter pappan helt. I två 

fokusgrupper diskuterar föräldrarna att det finns mammor som inte tillåter sina 

män att vara hemma med barnen. Föräldrarna är samstämmiga om att det är 

elakt, “egotrippat” och att föräldrarna måste ha en diskussion hemma. En av 

mammorna uttrycker sig såhär “vill dom vara hemma så ska dom få vara 

hemma.. men.. det måste ju varje karl få bestämma själv”. Föräldrarnas 

reaktioner tyder på att det är okej om mamman är hemma hela 

föräldraledigheten om det är på grund av att pappan inte velat vara hemma, men 

inte okej om mamman har gjort valet att ta ledigheten själv. Mammans vilja att 

vara hemma kan utgöra ett hinder för pappan, dock tyder Bekkengens (2002, 

2003) studier på att uppdelningen av föräldraledigheten i större utsträckning 

vilar på mannens vilja och behov. I fokusgruppsamtalen framkommer det aldrig 

att mamman skulle ha ett val att inte vara hemma vilket skulle kunna bekräfta 

Bekkengens resultat om att det är mannens val. I samtalet manifesterar 

föräldrarna sina tankar och känslor om mammor som inte delar med sig. 

Föräldrarna skapar en gemensam “ställning” mot mamman som bara tänker på 

sig själv och framställer därmed sig själva som goda förhandlande föräldrar. 
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Genom att sedan inte reagera på pappan som inte vill vara hemma (och som 

bara tänker på sig själv?) bekräftas de könsstereotypa institutionerna moderskap 

och faderskap.  

 

5.2 Föräldrarnas ekonomi och arbetssituation  

I fokusgrupperna framställs arbete och ekonomi som två faktorer som påverkar 

föräldraledigheten. Arbete och ekonomi är nära sammankopplat och likt det 

Plantin (2001, 2007) beskriver, tyder informanternas diskussion på att 

uppdelningen av föräldraledigheten blir svår på grund av ekonomi och 

arbetssituation. Vissa av informanterna i studien beskriver att de under 

föräldraledigheten saknar den sociala kontakten med andra vuxna som de annars 

har på arbetsplatsen. Många föräldrar uttrycker att de kompenserar förlusten av 

den sociala kontakten på jobbet med att gå till öppna förskolan. Vissa föräldrar 

skjuter tanken om att gå tillbaka till jobbet framför sig medan andra tycker att 

det ska bli ganska skönt.  

 

5.2.1 Föräldrarnas arbetssituation 

I samtalen om föräldraledighet framkommer det att föräldrarnas yrke och 

arbetssituation påverkar hur de har kunnat dela föräldraledigheten. Detta kan 

styrkas av Plantin (2001, 2007) som menar att strukturella skillnader på 

arbetsmarknaden kan förhindra en jämlik fördelning av föräldraledigheten. 

Föräldrarna diskuterar även olika jobbkulturer och hur föräldraledighet bemöts 

på arbetsplatser. Informanterna antyder att det finns en skillnad på hur kvinnor 

och män bemöts på arbetsplatser när det gäller uttag av föräldraledighet. Två av 

våra manliga informanter har bemötts med reaktioner om att pappor “inte tar ut” 

föräldraledighet. I övrigt framställs negativa jobbkulturer som något som antas 

existera utan att föräldrarna har upplevt det själva. Jobbkulturer beskrivs på så 

sätt vara en förklaring till att det är svårare för män än för kvinnor att ta ut 

föräldraledighet. Föräldrarnas diskussion kan förklaras utgå från olika 

institutioner om kvinnligt och manligt. Att föräldrarna talar om att det svårare 

för män att ta ut föräldraledighet kan förklaras genom institutionernas historiska 

kontext, där pappor har varit lönearbetare och inte förväntats ta en aktiv roll i 

föräldraskapet. Föräldrarnas tankar och arbetsplatsers bemötande speglar på så 

sätt normer om kvinnligt och manligt.  

 

Föräldrarna beskriver sina arbeten som olika lätt att ta ledigt från. Vissa kan 

ersättas med vikarier medan andra har arbetsuppgifter som är svårare att hitta 

ersättare till. I alla fokusgruppsamtal framställs egenföretagande som svårt att 

kombinera med föräldraledighet. Detta diskuteras endast från ett 

mansperspektiv och problematiseras aldrig utifrån om det skulle vara en kvinna 

som var egenföretagare. I citatet nedan samtalar informanterna om huruvida det 

är lätt eller svårt att ta ut föräldraledighet. 
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Sara:  jag har ju väldigt lätt att vara hemma tycker jag.. mot min sambo.. så 

det känns ju lite.. det är ju bra för mig, sämre för honom så.. aa jag är ju 

förskolelärare.. så det känns ju inte ens jobbigt att säga.. liksom att jag 

är gravid och jag ska vara hemma.. för jag menar, det är ju det det går 

ut på att folk skaffar barn.. och.. liksom ändå utnyttjar förskolan så.. 

nee.. på så sätt kände jag att jag hade.. det var inga problem, plus att 

när jag är borta är det någon som tar alla mina uppgifter.. det är ju inget 

som jag behöver göra så.. 

Niklas:  nej, just det.. 

Björn:  nee.. 

Niklas:  jag har väl känt lite.. att det blir ju alltid problem när någon försvinner, 

särskilt om man har lite uppgifter som man har unikt på något sätt eller 

liksom.. det är inte massor med folk som delar på samma sak och så.. 

såklart att det blir lite klurigt när någon försvinner men.. där jag jobbar 

nu så har vi till och med lite extra betalt de tre första månaderna tror 

jag det var.. som man är föräldraledig.. så att det känns som att det.. 

från officiellt håll är uppmuntrat att vara ledig.. då tror jag det ger en 

annan acceptans bland medarbetare och organisationen också.. att.. det 

är här något som man har rätt att göra liksom.. 

Björn:  så har vi också.. man får extra ersättning.. och då blir det ju fler som tar 

det om man säger.. 

Rebecka: ja jag jobbar på sjukhuset så för mig är det inte heller svårt att vara 

föräldraledig.. alltså jag går ju att ersättas med vikarie så att.. det är 

inga problem.. inget jag märker.. 

Fokusgrupp 2 

 

Saras sambo är egenföretagare och hon beskriver att det är lättare för henne som 

förskolelärare att ta ut föräldraledighet, som hon uttrycker det: “bra för mig, 

sämre för honom”. Sara objektiverar att det är skönt att hon kan vara hemma 

men problematiserar inte det faktum att hennes man inte kan vara hemma och 

att det indirekt påverkar henne och deras barn. Sara beskriver dels att 

arbetsplatsen bemöter henne på ett positivt sätt i samband med graviditet och 

föräldraledighet och dels att hon inte behöver känna något ansvar gentemot 

arbetsplatsen. Niklas beskriver, till skillnad från Sara, att det på hans jobb kan 

vara svårare att hitta en ersättare eftersom att arbetsuppgifterna ofta är knutna 

till en person. Niklas upplever att hans arbetsplats uppmuntrar föräldrar att ta ut 

föräldraledighet genom att ge extra betalt de tre första månaderna av 

föräldraledigheten. Även Björn får denna löneförmån från sin arbetsplats. Både 

Björn och Niklas tror att detta har påverkat föräldrarna på arbetsplatserna 

positivt, att de anställda känner att de har rätt att ta ut föräldraledighet och att 

fler föräldrar tar ut föräldraledighet på grund av förmånen. Detta bekräftar 

Wissös (2012) studie som tyder på att en uppmuntrande organisation på jobbet 

är en avgörande faktor för att män ska ta ut föräldraledighet. Tidigare forskning 

tyder även på att mäns faderskap kan komma i konflikt med deras 

ansvarskänslor för jobbet och att faderskap är förknippat med en lönearbetande 
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man (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Plantin m.fl., 2012). I citatet uttrycker 

Niklas att han har ansvarskänslor för jobbet. Trots detta har han och hans 

partner valt att dela föräldraledigheten relativt lika. Sara och Rebecka beskriver 

dock att de inte känt några ansvarskänslor för sina jobb under 

föräldraledigheten. Detta kan bero på normer om moderskap och faderskap men 

också på arbetsplatsen och dess kultur. 

 

5.2.2 Föräldrarnas ekonomi 

I fokusgrupp 1 och 3 är familjens ekonomiska situation ett återkommande 

samtalsämne. Vissa föräldrar beskriver hur familjens ekonomiska situation 

påverkar deras möjlighet att dela på föräldraledigheten. I dessa fall hänvisar 

föräldrarna till att mannen har en högre lön och att det är svårt att få ihop 

familjens ekonomi om mannen är hemma en längre period. Detta resonemang 

problematiseras i en av grupperna vilket citatet nedan visar. 

 
Hilda:  fast jag tänker.. det är ändå ganska vanligt att man tar ut ganska få 

dagar så om man då skulle ta ut 7 dagar i veckan på mannens lön så 

skulle man kanske klara det ändå.. alltså jag tänker att det är ju ganska 

mycket då om man brukar ta ut.. om man tar ut 4 dagar på kvinnans lön 

liksom.. eller förstår ni hur jag menar.. man kan ju öka antal dagar per 

vecka... 

Ylva:  men då är det det att man inte kan vara hemma så länge.. tar du ut max 

kan man ju inte vara hemma ett år en gång.. 

Cecilia:  nej 

Hilda:  fast man kanske kan ta.. man man kanske kan variera sig liksom.. men 

om mannen är hemma då.. eller om den som har högst inkomst är 

hemma då.. då kanske man kan ta de månaderna.. då kanske man kan ta 

7 dagar i veckan liksom för att.. eller att det beror ju på vad man har för 

jobb men att den partnern kanske jobbar en dag i veckan och ta ut fullt 

utöver liksom.. då kanske man klarar det alltså.. 

Ylva:  det beror ju lite på om vad man har för jobb också.. alla jobb.. 

Hilda:  nej, alla jobb kan man ju inte göra det.. 

Ylva:  jag skulle inte kunna jobba en dag i veckan på mitt jobb 

Hilda:  ja nej, så är det ju, det är ju väldigt få jobb som man kan göra.. 

Patricia:  inte jag heller.. 

Ylva:  det skulle inte funka.. 

Ellen:  det vore ju jättebra ju om man kunde få göra det ju.. 

Hilda:  nej, det är ju väldigt sällan man kan göra så.. men jag tänker att man 

kan öka antalet dagar man tar ut.. för att få upp inkomsten.. det gör ju 

ganska stor skillnad tänker jag.. 

Fokusgrupp 1 

 

Hilda ifrågasätter att ekonomin skulle vara en avgörande faktor och menar att 

det är vanligt att föräldrar inte tar ut fullt antal föräldradagar i veckan. Hon 

menar att den ekonomiska situationen förbättras om den förälder som tjänar 

mest tar ut fullt antal dagar i veckan. Ylva påpekar att om den som tjänar mest 

är hemma och maximerar antalet dagar i veckan innebär det att dagarna tar slut 
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fortare. Hilda förklarar att det är möjligt att variera sig och att ekonomin inte 

borde vara ett hinder för att den som tjänar mest inte ska vara hemma. 

Diskussionen övergår till att handla om föräldrarnas arbetssituation och Hilda 

avslutar med att upprepa att det möjligt att öka antalet dagar “för att få upp 

inkomsten”. Hilda och hennes partner delar lika på föräldraledigheten. När hon 

väljer att problematisera att ekonomi är en avgörande faktor möter hon 

motstånd. Ylva som inte delar sin föräldraledighet i lika stor utsträckning 

försvarar ekonomin som ett legitimt argument och får medhåll från Cecilia och 

Patricia. Att ekonomi förknippas med ett hinder för pappors föräldraledighet 

bekräftas även av Bekkengen (2002), Sundström och Duvander (2002) samt 

Wissö (2012). Forskarna menar att det ekonomiska argumentet gör det möjligt 

för föräldrar att bortse från jämställdhetsidealet, vilket går att tyda i citatet ovan. 

Hildas resonemang kan liknas med forskarnas resultat om att ekonomin inte 

behöver innebära ett reellt hinder för föräldrar att dela på föräldraledigheten. 

  

Föräldraledigheten beskrivs i fokusgrupp 1 och 3 som en period där föräldrarna 

får hålla i pengarna och göra omprioriteringar i vardagen. I en av grupperna 

beskriver föräldrarna att de får tänka efter innan de gör stora inköp och att det är 

bra att det finns en stor begagnatmarknad. Föräldrarna framhåller dock att “allt 

går” om man vill. Vissa föräldrar poängterar att de väljer att bortse från den 

ekonomiska faktorn då båda vill vara hemma med barnet, vilket beskrevs i 

citatet ovan. I citatet nedan diskuterar fokusgrupp 3 om vilka prioriteringar de 

gör i vardagen för att få ekonomin att gå ihop. 

 
Anna:  i vissa fall, nu är det ju säkert olika men just den, hur man prioriterar 

och sådär också kan ju spela in liksom.. ja då kanske vi inte kan.. ja 

som du säger.. så kan vi inte göra så stora inköp men man kanske kan 

välja då att man lever snålt.. och försöker att få ärva.. kläder och 

barnkläder och sånt där och såna saker.. om man har möjligheten till 

det.. så har vi tänkt lite att den här tiden då prioriterar vi liksom barnen 

och andra saker försöker vi väl kanske dra ner lite på.. just nu då för 

att.. ah.. man har inte riktigt längtan heller efter att gå och shoppa så 

mycket utan det är rätt så skönt.. 

Veronika: nee 

Anna:  ..inte så... umgås med familjen mycket.. så att det är väl lite så vad man 

har för förväntningar på hur standarden ska vara och sådär också.. 

Tobias:  jo absolut 

Anna:  ..det kan ju variera väldigt kan jag tänka mig vad man vill.. vart man 

lägger ribban där också såklart.. det är ju väldigt olika för olika familjer 

där också.. 

Veronika: ja, som tur är går det ju att köpa rätt mycket begagnat 

Tobias:  ja 

Anna:  ja precis 

Veronika: annars skulle det bli ganska dyrt om man köpte allting nytt.. 

Tobias:  ja otroligt dyrt 

Anna:  ja 
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Veronika: ..och slöseri också 

Fokusgrupp 3 

 

Anna beskriver hur hon och hennes partner väljer att minska sina 

inköpskostnader och att de istället prioriterar familjen. Hon förmedlar att 

familjen går före hennes egna intressen som exempelvis “gå och shoppa”. 

Veronika och Tobias håller med och bekräftar Annas tankar om 

omprioriteringar. Veronika tillägger att det är bra med begagnat, att det blir dyrt 

att köpa allting nytt och att det även vore att slösa. Likt Bekkengens (2002) 

informanter säger informanterna i citatet ovan att det är möjligt att leva med en 

sämre ekonomi om de vill. Båda citaten ovan exemplifierar diskussionen om 

ekonomi i fokusgrupp 1 och 3. I början av fokusgruppsamtalen framställer flera 

av föräldrarna att ekonomi är ett hinder för mäns föräldraledighet. I och med 

samtalets gång byter föräldrarna position och framhåller att det går att anpassa 

sig efter ekonomin.   

 

Det finns tydliga skillnader mellan de tre fokusgruppsamtalen när det gäller hur 

föräldrarna framställer familjens ekonomiska situation. Detta framkom även i 

det tidigare stycket 5.1.1 om valfrihet. I samtalen framkommer det att familjers 

ekonomi ser väldigt olika ut och att ekonomin påverkar familjerna olika. I de 

grupper där ekonomin är ett återkommande samtalsämne så framställer 

föräldrarna olika förhållningssätt. Ekonomin förklaras dels vara en begränsande 

faktor men även som något föräldrarna väljer att bortse från. Trots att 

föräldrarna talar om ekonomi i negativa termer, framhåller föräldrarna i alla 

grupper att de är positiva till möjligheten att få pengar för föräldraledigheten. 

De ser det som en stor förmån att kunna vara hemma med sitt barn och få betalt 

för det. 

 

5.3 Föräldraskap och kön 

 

5.3.1 Föräldraledighet - idyll eller hektisk tillvaro? 

I samtalen framställer föräldrarna två olika bilder av att vara föräldralediga. Den 

ena är mer idyllisk, föräldraledigheten beskrivs som en härlig, lugn och flexibel 

tid tillsammans med barnet. I den andra bilden framställs föräldraledigheten 

som en mer hektisk tillvaro där skötsel av barn och hushåll beskrivs vara ett 

heltidsarbete. Dessa två bilder är tydliga i alla tre fokusgrupper men visas nedan 

utifrån två citat från fokusgrupp 2. I det första citatet diskuterar föräldrarna det 

bästa och sämsta med att vara föräldraledig. 

 
Sara:  det bästa tycker jag är.. som sagt var.. lite som du sa.. att man kan göra 

lite vad man vill faktiskt.. njuta.. och ah.. vill man sova lite extra med 

honom så göra jag det.. annars hittar jag på något med någon.. att man 

har ganska stor valfrihet vad jag kan göra.. med dagarna 
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Rebecka: väldigt mycket frihet så.. 

Sara:  ja 

Rebecka: ..inte så mycket tider att passa och så.. eller typ så.. 

Sara:  nej 

Niklas:  med det första barnet hade jag lite mera ambitioner att jag skulle hinna 

med lite andra saker liksom.. inga stora renoveringsprojekt men.. ändå 

lite småfix hemma och bli klar med saker.. men de ambitionerna har 

jag dragit ner på.. 

Björn:  det sämsta tycker jag är vintern och alla overaller och så 

Alla:  Skratt 

Rebecka: alla kläder.. 

Björn:  mm.. 

Fokusgrupp 2 

 

I citatet ger Sara och Rebecka en bild av föräldraledigheten som flexibel, en tid 

där de kan njuta. Niklas responderar med att han i sin tidigare föräldraledighet 

haft ambitioner på att fixa med saker i hemmet men att han har fått dra ner på 

ambitionerna. Niklas förmedlar en mer intensiv bild av föräldraledigheten där 

han menar att han inte hunnit med det han velat göra. Björn bekräftar inte någon 

av bilderna utan framför att han är missnöjd med att han har varit föräldraledig 

på vintern. Det finns en tydlig skillnad i hur Sara och Niklas beskriver 

föräldraledigheten. Sara framställer föräldraledigheten som en tid då hon kan 

njuta tillsammans med sitt barn. Niklas framställer däremot föräldraledigheten 

som en tid när han kan fixa med annat. Samtalet tydliggör normer om vad 

kvinnor och män förväntas göra. Det ger en bild av mammor som 

omsorgstagare och män som “hemmafixare”. Detta följer Elvin-Nowaks 

(2003a) resonemang om att moderskap och faderskap innebär att föräldrarna 

positionerar sig olika i förhållande till barnet och föräldraansvaret. I 

fokusgruppsamtalen framkommer däremot ingen tydlig bild av pappor som 

typiskt “manliga” eller “hemmafixare”, vilket Doucets (2004) resultat tyder på. 

Senare i samma samtal återkommer föräldrarna till hur de upplevt 

föräldraledigheten.   

 
Niklas:  ja vi har pratat om att.. vi har nog fått större förståelse för varandras 

situation liksom när man är hemma.. om bara x, min fru, hade varit 

hemma så hade jag kanske inte insett liksom hur mycket jobb det är 

med barnen runt omkring.. tröttsamhet liksom.. så att det.. ja bättre 

förståelse 

Björn:  ja kanske 

Niklas:  barnpassningssituation.. 

Rebecka: ja men det tror jag, precis 

Björn:  nej jag hade ingen aning innan vad det innebar egentligen.. 

Rebecka: många tror att det är väldigt glassigt att va hemma så.. 

Björn:  ja 

Rebecka: men så glassigt är det ju inte faktiskt.. det är ju väldigt mycket att göra, 

det är ju.. verkligen heltidsarbete.. så ska man sköta hushållet, alltså det 

är ju laga mat och städa och göra allting annat också.. man har ju 
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absolut mer förståelse för varandra det har man ju fått.. och så tror jag 

det är nyttigt att alltså barnen får ha både pappan och mamman 

hemma.. och så.. för mina barn har väldigt lätt varit mammiga och när 

pappa är hemma blir det ju mer pappa istället.. på så sätt är det nog bra 

att båda är hemma.. 

Björn:  ja för det upplever jag nog nästan nu att när x kommer hem från 

jobbet.. då är det bara hon som gäller.. det är ju rätt så skönt också en 

liten stund.. men.. för då blir det.. aa men det kanske blir annorlunda 

när man börjar jobba själv.. 

Fokusgrupp 2 

 

Niklas beskriver att hans föräldraledighet har gett honom en förståelse för hur 

jobbigt och tröttsamt det kan vara att vara hemma med barn. Björn bekräftar 

Niklas och säger att han inte hade en aning om vad det skulle innebära att vara 

föräldraledig. Rebecka fortsätter sedan med att säga att föräldraledigheten inte 

är så ”glassig”. Här ändrar Rebecka sitt tidigare resonemang om 

föräldraledigheten. Till skillnad från det första citatet där hon beskriver 

föräldraledigheten som idyllisk beskriver hon den i detta citat som mer intensiv, 

ett heltidsarbete där alla sysslor i hemmet ska skötas. Rebecka menar likt Niklas 

och Björn att föräldrarna har fått en större förståelse för varandras situation när 

båda har varit hemma. Björn beskriver att det är skönt när hans partner kommer 

hem och tar hand om deras barn men att han troligtvis kommer känna 

annorlunda när han börjar jobba. I citatet ovan framkommer det tydligare än i 

det första citatet att föräldrarna upplever föräldraledigheten som ganska 

intensiv. I alla grupper beskriver föräldrarna, likt Niklas och Rebecka, att de har 

fått större förståelse för varandras situation när de har delat på 

föräldraledigheten. Detta kan liknas med Chronholms (2004) resultat som tyder 

på att pappors föräldraledighet kan öka deras förståelse för hushållet och 

föräldraansvarets omfattning. I fokusgrupperna beskriver både männen och 

kvinnorna detta. Vissa av föräldrarna beskriver även att mamman fått en ökad 

förståelse för sin partner då hon arbetat under småbarnstiden. Föräldrarna lyfter 

fram att förståelse för varandras situation är viktigt. De objektiverar 

föräldraskapet i samtalet på två olika sätt, som det “idylliska” och som det 

“intensiva”. Därmed tydliggörs två föreställningar om föräldraskapet. 

Föreställningarna framkommer i alla fokusgrupper. 

 

5.3.2 Jämställdhet 

Föräldrarnas definition av ett jämställt föräldraskap är relativt samstämmig. De 

beskriver att det är viktigt att båda är nöjda, både med uppdelningen av 

föräldraledigheten och arbetet i hemmet. I samtalen uttrycker föräldrarna att 

jämställdhet i föräldraskapet är viktigt för barnen. Att barnen har tillgång till 

och kan skapa en relation till båda föräldrarna. Föräldrarna kopplar jämställdhet 

till att båda föräldrarna ska ta ansvar för barnet, att de ska ha samma regler 

angående barnen samt att de ska dela på “roliga” och “tråkiga” uppgifter. 
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Föräldrarna beskriver att den som är hemma och är föräldraledig lätt blir den 

som ansvarar för hemarbetet. De poängterar dock att det är viktigt att dela på 

hemarbetet men att det inte måste delas millimeterrättvist. I samtalen framställs 

jämställdhet i hemmet som att var och en får lösa uppgifter på sitt sätt och ta 

uppgifter som de trivs med. I likhet med Bäck-Wiklunds och Bergstens (1997) 

informanter, talar de flesta föräldrarna i fokusgrupperna, inte om jämställdhet 

som en rättvis eller jämn arbetsfördelning. Flera av föräldrarna beskriver en 

ganska traditionell vardagsuppdelning, där mammorna tar det största ansvaret 

för barn och hushåll. Några föräldrar uttrycker att en jämställd arbetsfördelning 

är viktig utifrån den bild de vill förmedla till sina barn. Föräldrarna i Wissös 

(2012) studie för ett liknande resonemang och beskriver även jämställdhet som 

att båda parter är nöjda med sina uppgifter. I citatet nedan diskuterar föräldrarna 

i fokusgrupp 2 om vad jämställdhet innebär för dem i deras föräldraskap. 

 
Karin:  sen om det inte är precis jämnt.. ja.. en annan kanske gör lite mer än 

den andra men bara att båda är nöjda så liksom.. 

Tobias:  ja jo precis 

Karin:  ..att det känns bra för båda.. helt jämnt, det kommer det nog aldrig att 

bli riktigt.. hehe.. men att båda.. men att man är med på det båda två.. 

det tror jag är viktigt 

Anna:  för min del jag tänker mycket det här med vem som tar ansvar alltså att 

båda känner det där ansvaret.. 

Karin:  aa 

Anna:  ..för att se lite vad som behövs.. sen är det klart att båda ser ju inte allt 

liksom.. att man då kan be varandra men att.. att ändå det inte är en 

som har hela kommandot liksom.. och styr vad som ska hända.. ger 

order.. 

Tobias:  nee 

Karin:  nee 

Anna:  ..utan att båda har det här liksom lite.. ja men känslan för att.. 

Tobias:  att man har lite kommunikation om det och att.. 

Veronika: ja 

Anna:  ja, lite så.. 

Veronika: ja men det tror jag är jätteviktigt.. 

Anna:  ..att man har respekten för varandras.. ja men att man kan faktiskt dela 

upp det lite så att båda måste inte göra allt kanske heller.. utan man kan 

ju ha vissa områden men att det ändå känns hyfsat jämnt fördelat i alla 

fall att det inte.. är en som drar hela lasset sen måste man såklart 

anpassa efter om någon är hemma eller inte.. 

Fokusgrupp 3 

 

I citatet framför Karin att hon inte tycker att uppdelningen mellan henne och 

hennes partner behöver vara precis jämn när det gäller hushållsarbete och 

barnomsorg. Karin antyder att det är hon som gör lite mer då hon säger “en 

annan kanske gör lite mer” samtidigt som hon förmedlar sin åsikt på en mer 

generell nivå. Det viktiga enligt Karin är att båda blir nöjda med uppdelningen. 

Tobias bekräftar Karins resonemang och Karin fortsätter med att säga att det 
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nog aldrig kan bli helt jämnt i arbetsfördelningen men att det är viktigt att båda 

är med på detta. För Anna är jämställdhet att båda känner lika mycket ansvar. 

Hon menar att det är viktigt att det inte bara är en som styr i förhållandet och att 

man som par får hjälp varandra att se om det behöver göras saker. Både Tobias, 

Karin och Veronika bekräftar Annas åsikt. Anna utvecklar sitt resonemang 

genom att säga att det kan vara bra att dela upp det som ska göras lite så det blir 

“hyfsat jämnt fördelat” och att detta anpassas efter om någon av föräldrarna är 

hemma. Likt Wissös (2012) informanter och det tidigare citatet, framställer 

föräldrarna i detta citat att det inte är så viktigt att dela exakt lika på ansvaret. 

De framställer dock att det är viktigt att försöka dela och att båda ska känna sig 

nöjda. I Wissös studie framkommer att föräldrarna i studien i större utsträckning 

delar omsorgen av barn än hushållsarbetet. Detta kan till viss del tydas i denna 

studie. Vissa föräldrar i studien irriteras över att den förälder som är hemma 

med barnet också gör mest hushållsarbete medan den som jobbar ofta blir den 

som tar hand om barnet när den kommer hem från arbetet. Trots att flera 

föräldrar lyfter fram vikten av att dela på ansvar om barn och hem kan det i 

samtalen tolkas som att de inte alltid själva gör det. Föräldrarna kan till viss del 

anses reproducera traditionella könsfördelningar. 

 

5.3.3 Det traditionella och det könsneutrala föräldraskapet 

I fokusgrupperna framkommer det att mammorna är de som tar den första delen 

av föräldraledigheten. Föräldrarna förklarar detta som naturligt i och med att 

mamman ammar. Föräldrarna uttrycker däremot inte att det är en avgörande 

faktor till att mammorna tar ut en lång föräldraledighet, vilket forskning tyder 

på (Bekkengen, 2002; Chronholm, 2004; McKay & Doucet, 2010). Ellen 

uttrycker sig till exempel så här. 

 
Ellen:  till och början med var det ju när man amma.. det är ju lite svårt för 

honom att amma liksom.. men visst det kan man ju lösa.. herregud man 

kan ju pumpa ut om det skulle vara så.. men det faller sig ju ganska 

naturligt att mamman är hemma i alla fall i början liksom.. 

Fokusgrupp 1 

 

Flera av mammorna i fokusgrupperna beskriver vikten av att vara tillgängliga 

för sina barn. Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) samt Elvin-Nowak (1999) 

beskriver att begreppen närhet och tillgänglighet ställer krav på moderskapet 

och påverkar hur mammor framställer sig själva. De mammor som i 

fokusgrupperna uttrycker att det är viktigt att vara tillgänglig som mamma, kan 

på så sätt tolkas upprätthålla moderskapet som institution. De fyra papporna 

som deltagit i studien tar ungefär halva tiden av föräldraledigheten och 

beskriver vikten av att vara hemma med sitt barn. De uttrycker att 

föräldraledigheten är viktig för kontakten med barnet. Papporna i studien 

framställer sig, likt papporna i Chronholms (2004) studie, som pappor som 

väljer att prioritera sina barn framför arbete och könsstereotypa manlighetsideal. 
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Vissa föräldrar, både kvinnor och män, uttrycker dock en förståelse för att 

pappor “inte vill” eller kan vara hemma med sina barn och detta ifrågasätts 

aldrig i grupperna. Föräldrar framställs på olika sätt i studien, vissa mammor 

uttrycker att pappan är en hjälp för henne i omsorgen om barnen. Vissa pappor 

framställs som typiskt maskulina med ansvar för det praktiska och vissa som 

mer jämställda barnorienterade män. Överlag framställs två olika typer av 

föräldraskap i samtalen. Typerna liknar Magnussons (2006) beskrivning av det 

traditionellt könade och det könsneutrala föräldraskapet. Nedan presenteras de 

två typerna av föräldraskap utifrån studiens resultat. 

 

Den första typen som presenteras är det traditionellt könade föräldraskapet. 

Magnusson (2006) beskriver att detta innebär att mamman är den 

ansvarstagande föräldern. Föräldrar i det traditionellt könade föräldraskapet 

beskrivs ha en könsstereotyp arbetsfördelning när det gäller barn och hushåll. I 

fokusgrupperna beskrivs i många fall mammor som de föräldrar som ansvarar 

för det mesta hemarbetet och barnen. Likt Magnussons modell om det 

traditionellt könade föräldraskapet framställer vissa mammor i studien barnen 

som “sina”. Under samtalen framkommer det att flera föräldrar uttrycker att 

mamman i familjen vill och ska gå ner i arbetstid när barnet börjar på förskolan. 

Att pappan skulle vilja eller kunna gå ner i tid diskuteras aldrig. Några mammor 

beskriver att de fortsätter känna ansvar när de återgått till jobb och några 

beskriver att de kommer känna sig oroliga, både för barnet och för mannen. Att 

pappor skulle kunna känna en sådan oro för barnet eller mamman framkommer 

inte. I citatet nedan diskuterar två av mammorna, i fokusgrupp 3, kontroll och 

tillit till sin partner. 

 
Veronika: ..men sen tror jag att det är viktigt som.. eller för mig att man vågar 

släppa lite också på ansvaret och så där.. att man.. dels att man har tillit 

till att pappan klarar.. han klarar ju liksom allt utom att amma och så 

att.. ja, att man vågar släppa taget lite och så där.. att man inte tar för 

stort ansvar heller.. det är lätt hänt att nej men det där kan jag göra och 

sådär.. att man pratar igenom att man delar upp mer och så.. det tror jag 

är viktigt.. 

Anna:  när min man var hemma då med det första barnet så upplevde jag att.. 

att han tog nästan största delen av ansvaret hemma och jag glömde ju 

bort liksom hur man skötte morgonrutinerna med vår dotter liksom.. att 

han tog alltid det liksom.. det var rätt skönt ändå.. 

Alla:  Skratt 

Anna:  jag tror han tyckte det var bra också.. det stärkte honom liksom i sin 

föräldraroll så att.. 

Veronika: ja 

Anna:  att det var han som hade huvudansvaret då.. 

Veronika: ja 

Anna:  ..ja men jag var ju inte där så jag kunde ju inte stå och titta över axeln, 

är det tillräckligt varma kläder eller.. 

Veronika: nej nej precis 
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Anna:  jag fick lita på att det.. 

Veronika: kände du att det var svårt liksom att släppa sådär kontrollen..? 

Anna:  ja men det var lättare.. 

Veronika: det var det..? 

Anna:  ..än vad jag trodde när jag väl.. det är liksom när man har något annat 

själv att koncentrera sig på är det lättare.. när man står där och ser, då 

kan det ju vara svårt liksom att låta bli att säga något men.. 

Fokusgrupp 3 

 

I citatet berättar Veronika att hon tycker att det är viktigt att våga släppa lite på 

ansvaret för sitt barn till sin partner. Hon beskriver att partnern klarar allt utom 

att amma men att det är lätt hänt för henne att ta allt ansvar och att det då är 

viktigt att prata igenom det med partnern. Anna svarar med att berätta om sina 

erfarenheter från sitt första barn där partnern tog den största delen av ansvaret 

för barnet när hon gått tillbaka till jobbet. Anna berättar att detta “var rätt skönt 

ändå” och tror att det stärkte pappan i hans föräldraroll. Hon menar att hon inte 

kunde “kontrollera” hur pappan tog hand om barnet och beskriver att hon fick 

lita på sin man, att han skulle klara det. Veronika responderar genom att fråga 

om det var svårt att släppa kontrollen. Anna säger då att det var lättare än hon 

trodde att det skulle vara och att hon hade andra saker att koncentrera sig på 

som hjälpte henne att släppa taget. Veronika framställer sig själv som den 

primära föräldern genom att säga att det är hon som har koll på barnet och att 

det är hon som ska våga släppa lite på taget. Anna lyfter fram två positiva 

aspekter av att hon delat med sig av ansvaret till pappan. Dels att hon själv 

tyckte att det var skönt och dels att hon tror att pappan stärktes av det. Både 

Anna och Veronika beskriver att de har svårt att släppa kontrollen över sina 

barn. Att mammorna har svårt att släppa kontrollen över sina barn kan förstås 

genom Cowderys och Knudson-Martins (2005) modell om den traditionella 

modersgestalten. I denna modell förklaras mammor vara den huvudansvariga 

föräldern och tron på mammans naturliga kontakt med barnet är central. 

Veronika och Anna samtalar i citatet om att släppa kontrollen, låta pappan ta 

ansvar och ha tillit till att han klarar att ta hand om barnet vilket förmedlar en 

bild av att de ser barnen som sina. Veronika och Anna kan i detta citat tolkas 

tillhöra Magnussons (2006) traditionella modell där mamman är den 

huvudansvarige föräldern. I citatet nedan pratar två mammor i fokusgrupp 1 om 

när deras män tar hand om deras barn.  
Cecilia:  fast x hon är ju väldigt mammig kan jag ju säga.. och så är hon med sin 

pappa och så går jag bara förbi och.. hur går det eller tittar in.. och då 

gråter hon.. då börjar det ju.. tack för det du säger han.. haha 

Patricia:  ja, för när man inte är i närheten funkar det jättebra.. 

Cecilia:  ja, då går det jättebra 

Patricia:  ja men när jag är i närheten är det liksom.. alltså när x blir trött då är 

det helt kört.. då liksom.. då kan han bli helt såhär.. nej, då är det 

mamma liksom som gäller.. emellanåt så.. 

Cecilia:  ja 
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Patricia:  det är ju klart.. en annan lägger ju honom fem dagar i veckan liksom.. 

det är ju så.. det är inte så lätt att bara komma hem liksom.. sådär.. 

Fokusgrupp 1 

 

Cecilia beskriver sitt barn som mammig. Hon beskriver att hon brukar fråga hur 

det går eller titta till sin partner när han är ensam med barnet. Hon berättar att 

barnet börjar gråta och att mannen ironiskt tackar för det. Patricia känner igen 

sig i situationen, att det fungerar bra för partnern när hon inte är i närheten. 

Cecilia bekräftar detta. Patricia beskriver att det är “helt kört” för partnern om 

deras barn är trött, då är det bara Patricia som gäller. Hon menar att detta inte är 

så konstigt eftersom pappan arbetar borta under veckorna. Cecilia beskriver 

skämtsamt att hon är medveten om att barnet börjar gråta om hon går och “tittar 

till” partnern och barnet. Ingen ifrågasätter att hon väljer att avbryta pappan 

även om hon är medveten om vilka konsekvenser det får. Patricia känner igen 

sig och bekräftar Cecilia genom att berätta om sina egna erfarenheter. I citatet 

framställer sig mammorna som den förälder som barnet tyr sig till. Att Cecilia 

väljer att titta till hennes partner och barnet kan tolkas som att hon söker 

bekräftelse på att hon är viktig som mamma. Genom handlingen upprätthåller 

hon rollen som den tillgängliga, trygga och kunniga modern. I Elvin-Nowaks 

och Thomssons (2001) studie framställer sig mammorna som oersättliga i 

barnens liv. Att vara mamma förknippas med att vara tillgänglig. Cecilia och 

Patricia uttrycker att deras män inte har samma närhet till barnet som de själva 

har, något som fler mammor beskriver i fokusgrupperna. Detta kan liknas med 

Doucets (2009) och Walls (2001) resultat som tyder på att föräldrar upplever att 

mammor har ett speciellt band till sina barn. Några av mammorna framställer 

sina män som delvis frånvarande i föräldraskapet och sig själva och barnen som 

kärnan i familjen. Pappan beskrivs i dessa familjer ha mindre koll på barnen och 

barnen beskrivs vara “mammiga”. Nedan visas två citat som tydliggör detta. 

 
Cecilia:  hemma hos oss så har vi ju som så.. min sambo han är ju hemma på 

fredagar tillsammans med oss.. fast jag tar ju inte ut något på den 

dagen.. så har vi en långhelg tillsammans.. 

Ellen:  aa, vad mysigt.. 

Patricia:  det är ju jätteskönt 

Cecilia:  så har vi.. och vi är jättenöjda med det.. haha.. 

Patricia:  det var tanken här också.. från början..  

Fokusgrupp 1 

 

 

Karin:  ja men alltså.. han har ju inte.. nu hör han ju inte det här som tur är men 

han har ju inte så mycket koll om man får säga så.. hehe.. ja men hur 

mycket hon äter, vad hon brukar ha på sig och så där.. han byter blöjor 

ibland och håller i x så.. men annars är det nog mest mamma som.. ja 

men så här med kläder och tvätt och mat.. mm.. det är ju det att han är 

borta och jobbar mycket och då blir det ju så..  

Fokusgrupp 3 
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Cecilia berättar i det övre citatet om hur hon och hennes partner valt att dela upp 

föräldraledigheten. Cecilia som tar ut den största delen av föräldraledigheten 

beskriver att hennes partner är hemma från jobbet på fredagarna och att de har 

en långhelg tillsammans. Cecilia använder ordvalet “tillsammans med oss” 

vilket innebär att hon pratar om sig själv och barnet som en enhet som pappan 

står utanför. Reaktionerna på Cecilias och hennes partners uppdelning är 

positiva. Pappans deltagande i familjelivet beskrivs som mysigt och tas inte 

förgiven. Cecilias och hennes partners val typifieras med positiva kommentarer 

från Ellen och Patricia. Därmed bekräftas även modern som den primära 

föräldern och faderskapet som en bonus. I det nedre citatet förklarar Karin att 

hennes partner inte har så mycket koll eftersom han arbetar och missar mycket 

tid med barnen. Hon säger att han inte vet hur mycket dottern äter, vilka kläder 

hon brukar ha men att han byter blöjor ibland och håller i barnet. Karin verkar 

inte ha några förväntningar på att hennes partner ska ta ett större ansvar då hon 

avslutar resonemanget med att försvara hans okunskap. Likt Wissös (2012) 

resultat är det möjligt att se att mammorna i fokusgrupperna har en god tilltro 

till sig själva. Några av mammorna uttrycker, likt Karin, att de har mest koll på 

vad barnen behöver och vilka kläder de ska använda. Till skillnad från Bäck-

Wiklunds och Bergstens (1997) samt Elvin-Nowaks (1999) informanter 

uttrycker inte mammorna känslor av skuld eller oro för att de inte skulle leva 

upp till kraven på närhet och tillgänglighet. Detta kan bero på att många av 

mammorna i studien är förstagångsföräldrar och att de inte har återgått till sitt 

arbete än vilket innebär att de är tillgängliga för sina barn. 

 

I Magnussons (2006) traditionellt könade föräldraskap beskrivs pappor ha en 

mindre aktiv roll i föräldraskapet. I fokusgrupp 3 beskriver Tobias hur han 

under graviditeten och det första halvåret i barnets liv upplevde ett utanförskap i 

föräldraskapet. 

 
Tobias:  jag tycker det är bra att skapa kontakten liksom.. det får en att känna 

sig delaktig.. för aa som pappa så.. under graviditeten och sånt så man 

ser ju inte så jättemycket.. aa.. magen växer och sen kanske man känner 

någon spark någon gång och sen har man ultraljud och sen är det inte 

så mycket mer.. så ja.. det där.. för mig tog det väl rätt.. ja, ett halvår 

egentligen innan jag riktigt fattade att jag var farsa.. så det.. 

Veronika: ett halvår efter att barnet var fött? 

Tobias:  ja 

Veronika: ja.. mm.. 

Tobias: för annars.. 

Veronika: ah 

Tobias:  ..kunde man gå på jobbet och jag tyckte det kändes skitkonstigt men 

jag kunde gå på jobbet typ och sen nästan glömma bort att man hade 

fått barn alltså det.. innan man verkligen behövde tänka på det liksom 

att man hade fått ett.. så.. 
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Anna:  ja det blir väl på ett helt annat sätt när man är borta hela dagarna.. det 

känns som.. 

Tobias:  ja 

Veronika: mmm 

Anna: ..att man inte ser de här små sakerna som händer varje dag.. 

Tobias:  nej, precis 

 Fokusgrupp 3 

 

Tobias beskriver här hur han upplevde graviditeten som en period då han som 

pappa inte såg eller upplevde så mycket. Han såg magen växa, kände någon 

spark någon gång och var med på ultraljud men sen var “det inte så mycket 

mer”. Han säger att det tog ett halvår innan han riktigt förstod att han blivit 

pappa. Tobias får inga frågor på hans upplevelser förutom när Veronika frågar 

om det var ett halvår efter barnet var fött. Veronikas reaktioner är “förstående”. 

Tobias fortsätter sedan förklara hur han på jobbet kunde glömma bort att han 

hade barn och att det kändes konstigt. Anna säger att hon förstår att det blir på 

annorlunda för den partner som är borta under dagarna eftersom den personen 

missar barnets vardagliga utveckling. Reaktionerna talar för att det inte 

uppfattas som konstigt att han känner som han gör. Att responsen på Tobias 

uttalande är så liten kan tolkas med hjälp av Doucet (2009), Wall (2001) och 

Bergnéhrs (2008) resultat som tyder på att föräldrar upplever att mammor och 

pappor har olika närhet och relation till sina barn på grund av biologiska 

skillnader. Föräldrars upplevelse av att mammor och pappor har olika band till 

sina barn återspeglas av att Veronika och Anna uttrycker en förståelse för att 

Tobias inte förstod att han blivit pappa. Likt Bergnéhrs resultat visar Tobias 

resonemang på att han som pappa upplevt ett utanförskap i föräldraskapet.   

 

Den andra typen av föräldraskap som framkommit i studien är det som kan 

liknas med Magnussons (2006) könsneutrala föräldraskap. I det könsneutrala 

föräldraskapet delar båda föräldrarna jämt på ansvaret för hemmet och båda 

föräldrarna prioriterar familjen lika starkt. I fokusgruppssamtalen framställer 

vissa att det inte är någon skillnad på ansvarstagandet mellan dem och partnern, 

varken när det gäller barn eller hemmet. Till skillnad från de tidigare citaten där 

mammor beskrev sig ha mer koll på barnet har föräldrarna, enligt denna typ av 

föräldraskap, lika mycket koll på barnet. I samtalen beskriver vissa föräldrar att 

båda föräldrarna ska vara lika mycket förälder och ha lika bra relation till 

barnet. De flesta föräldrarna som ger uttryck för den här bilden delar relativt 

lika på föräldraledigheten och ansvaret för barnet. I kontrast till den första typen 

av föräldraskap där mamman framställs som den primära föräldern speglar 

citatet nedan en bild av ett mer jämställt föräldraskap. 

 
Niklas:  för bådas del försöker vi göra.. båda göra saker tillsammans med 

barnen så de ska lära känna oss båda.. liksom ty sig till oss båda.. så att 
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de inte hänger på en förälder bara.. men jag vet inte hur aktivt det där 

har blivit.. tillbringa lika mycket tid med dem.. 

Sara:  mm.. men det känns det ju.. 

Rebecka:  nej men det är väl viktigt att båda föräldrarna leker med barnen också.. 

så det inte bara är någon som styr och ställer och någon som har roligt 

med dem.. 

Fokusgrupp 2 

 

Niklas berättar i citatet hur han och hans partner eftersträvar att båda barnen ska 

ty sig lika mycket till båda föräldrarna och att båda föräldrarna ska tillbringa 

lika mycket tid med barnen. Han vet inte om det blivit så riktigt men framställer 

detta som ett mål. Rebecka fortsätter samtalet med att det är viktigt att båda 

föräldrarna ska ha samma roll gentemot barnen. Niklas och Rebecka framställer 

föräldraskapet som att mamman och pappan ska ta ett lika stort ansvar och ha 

ett lika intresse för barnen. Deras beskrivning av en jämlik fördelning i 

föräldraskapet är jämförbart med Cowderys och Knudson-Martins (2005) 

modell om den jämställda modern. I samtalet framställer varken Niklas eller 

Rebecka den ena föräldern som primär utan lyfter fram båda föräldrarnas lika 

ansvar för barnen. I citatet nedan diskuterar föräldrarna i fokusgrupp 1 om vad 

ett jämställt föräldraskap är för dem.   

 
Hilda:  jag tänker att det är att båda kan lika bra om allting.. eller om jag ska.. 

jag tänker att barn kommer in i såhär massa faser där de bara vill ha 

den ena föräldern och inte den andra eller sådär och då tänker.. jag tror 

inte man kan stävja det men jag tänker att x ska tycka att båda vi är lika 

mycket förälder för honom.. förstår ni hur jag menar.. att den ena inte 

är bättre på det ena än den andra liksom.. 

Patricia: men det klart det blir ju mer alltså är mamman hemma mer så blir det 

ju mer mammigt än vad det blir och så.. 

Hilda:  fast det tror jag beror lite på hur man gör när man.. när båda är hemma 

Patricia:  aa, men om man inte har den ena hemma.. då blir det ju liksom.. 

Hilda:  aa, du har ju en väldigt speciell situation.. 

Patricia:  aa.. 

Hilda:  aa, ne, det kan man ju förstå att x.. han träffar ju dig så mycket mer.. 

Patricia:  aa, men det är ju det.. de är ju liksom jag hela veckorna.. och så 

kommer pappa på helgen det är klart det blir ju inte pappa på samma 

sätt.. 

Hilda:  ja, det blir ju bara ett in-stopp liksom med.. 

Patricia:  ja men det blir ju så oavsett om vi vill eller inte.. så är det ju liksom 

Hilda:  för vi försöker nog.. eller x.. när hon kommer hem från jobbet så har ju 

hon längtat efter mig och x liksom och speciellt.. inte bara x.. hehe.. 

och då vill hon ju umgås med honom och då.. hon tar ju i stort sätt allt 

när hon kommer hem liksom för att det är det vill hon och även på 

helgerna 

Fokusgrupp 1 
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Hilda säger att hon tycker det är viktigt att både hon och hennes partner kan lika 

bra om allting, att deras barn ska tycka att både hon och hennes partner är “lika 

mycket förälder”. Patricia menar att detta är svårt eftersom hennes partner 

arbetar borta och hon är hemma mer än hennes partner. Hilda bekräftar att 

Patricias situation är speciell men säger även att hon tror att det beror på hur 

föräldrarna gör när båda är hemma. Hilda avslutar sitt resonemang med att 

berätta att hennes partner umgås med deras barn och “tar allt” när hon är 

hemma, både på kvällar och helger. I detta citat framför Hilda att hon tycker att 

det är viktigt att båda föräldrarna delar på föräldraskapet. Hon framställer inte 

någon av föräldrarna som primär förälder. Magnussons (2006) två typer av 

föräldraskap grundas på heterosexuella förhållanden. Hilda lever i ett 

homosexuellt förhållande och framställer sitt föräldraskap likt Magnussons 

modell om det könsneutrala föräldraskapet. Under fokusgruppsamtalet beskriver 

Hilda sig själv och sin partner som ett jämställt föräldrapar. Hon framställer det 

som en självklarhet att de delar lika och att båda planerar att ta lika mycket 

föräldraledighet. Deras ställningstagande bekräftar tidigare forskning om 

homosexuella föräldrapar som mer jämställda (Malmquist, Hydén & Zetterqvist 

Nelson, 2012). I fokusgrupperna är däremot inte Hilda ensam om att framställa 

föräldraskapet på detta vis. I citatet nedan berättar Rebecka, i fokusgrupp 2, om 

hur det är att komma tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten. 

 
Rebecka: jag hade hellre varit hemma lite längre men min sambo vill vara 

hemma så att.. det är därför.. men som sagt.. det är ju kul att komma 

tillbaks och få lite vuxenkontakt och inte bara passa barn.. och så men.. 

nej, jag hade nog varit hemma lite längre om jag hade fått.. 

Björn:  ja men det är nog både och tror jag... 

Rebecka: ja men när det är så här jobbigt.. jag har ju två barn.. så ibland kan man 

bara känna, men gud vad skönt det skulle va att få komma till jobbet..  

Alla:  Skratt 

Rebecka: ..för när man är på jobbet så är det semester verkligen, det är liksom, 

man har ju bara sig själv, man har ingen skötväska.. man bara kan gå 

på toaletten när man vill och man kan sitta och äta i lugn och ro 

liksom.. 

Niklas:  inget barnskrik.. 

Rebecka: nej det är jättelugnt och skönt helt plötsligt.. men sen när man ringer 

hem och hör dem då så längtar man ju hem istället.. 

Björn:  aa. just det.. 

Fokusgrupp 2 

 

Rebecka uttrycker att hon gärna hade varit hemma längre med sitt barn men att 

hon och hennes partner delar på föräldraledigheten. Hon beskriver ändå att hon 

kan längta tillbaka till jobbet och att hon tycker att det är roligt att arbeta. 

Samtidigt som hon uttrycker att det är skönt att komma ifrån barnen och bara 

bry sig om sig själv säger hon kan längta efter barnen om hon ringer hem och 

hör dem i telefonen. I citatet framkommer det att Rebecka, till skillnad från 
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mammorna som tillhör det traditionellt könade föräldraskapet, inte uttrycker 

någon oro för att lämna sina barn med deras pappa. Rebecka beskriver att både 

hon och hennes man vill vara föräldralediga och att de därför delar på 

ledigheten. Rebecka beskriver under fokusgruppsamtalet ett jämställt 

föräldraskap där båda föräldrarna har lika stort ansvar för barnen. Forskning 

tyder på att mammor tenderar att vara ambivalenta i inställningen till delad 

föräldraledighet, att de både uppmuntrar pappor att dela men att de samtidigt 

hävdar sin rätt att vara hemma (Bekkengen, 2002; Bäck-Wiklund & Bergsten, 

1997; McKay & Doucet, 2010). De mammorna som i fokusgrupperna framställt 

ett könsneutralt föräldraskap har uppmuntrat båda föräldrarna att vara hemma 

lika mycket men inte hävdat sin rätt att vara hemma. Föräldrarna som beskriver 

det könsneutrala föräldraskapet utmanar de traditionella könsrollerna och där 

med institutionen om det könsstereotypa moderskapet och faderskapet. 
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6. Slutdiskussion 
Sammantaget framställer föräldrarna två sidor av försäkringen. De 

beskriver föräldraförsäkringen både som förmånlig och svår. 

Föräldraförsäkringen framställs vara ett krångligt system med mycket 

regler samtidigt som föräldrarna uttrycker en tacksamhet för att kunna få 

vara hemma med sitt barn. Ett resultat i studien, som inte framkommit i 

tidigare forskning, är att föräldrarna önskar valfrihet i försäkringen. 

Valfrihet förespråkas både av de föräldrarna som valt att dela dagarna 

lika och de som valt att dela föräldraledigheten mindre jämnt. Vissa 

uttrycker att de vill kunna dela dagarna helt fritt medan andra tycker att 

det är bra med de nuvarande reserverade dagarna. Där av är många 

föräldrar i studien emot en eventuell tredelad försäkring. Vi ser en 

motsägelse i att de som delar lika på försäkringen överlag beskriver att de 

lever i ett jämställt förhållande och som i samtalet förespråkar båda 

föräldrarnas delaktighet i barnets liv, inte ställer sig bakom en tredelad 

försäkring eller ifrågasätter valfriheten. En tredelad försäkring innebär 

inte ens att föräldrar måste dela lika. Är det så att det är en för radikal 

åsikt att alla borde dela på föräldraledigheten mer eller är det en ny 

vedertagen ställning i vårt samhälle, att individen ska få välja själv? 

 

Föräldrarna motiverar sin uppdelning av föräldraledigheten utifrån flera 

faktorer. Fokusgrupperna skiljer sig åt då exempelvis ekonomi endast 

togs upp som en avgörande faktor i två av grupperna. Ekonomi framställs 

som, vilket tidigare forskning visat (t.ex. Bekkengen, 2002; Sundström & 

Duvander, 2002), ett legitimt argument för att bryta jämställdhetsidealet. 

Är det så som vissa föräldrar framställer det, att de inte kan dela på 

föräldraledigheten på grund av ekonomiska skäl, blir jämställdhet i 

föräldraförsäkringen en klassfråga. Dock menar några föräldrar, likt 

tidigare forskning också tyder på (t.ex. Bekkengen, 2002; Wissö, 2012), 

att “allt går” om man vill. I övrigt är föräldrarnas arbetssituation en viktig 

faktor för hur föräldraledigheten kunnat delas mellan föräldrarna. 

Uppdelningen vilar dock i många fall på föräldrarnas kön. Ekonomi och 

arbete är endast förknippade med ett hinder för pappors föräldraledighet. 

Mammorna tar den första delen av föräldraledigheten och är de som i de 

flesta fall varit hemma den längsta perioden. Detta motiveras bland annat 

utifrån de biologiska skillnaderna, exempelvis att mamman är den som 

ammar. Vi kan konstatera, likt forskning visat (t.ex. Björnberg, 2002; 

Plantin, 2001, 2007), att strukturella skillnader mellan könen på 

arbetsmarknaden förhindrar en jämn fördelning av föräldraledigheten 

samt att pappans vilja att vara hemma är av stor betydelse för en jämn 

fördelning. Föräldrarna motiverar uppdelningen på olika sätt. Studiens 

resultat tyder dock på att vissa föräldrar valt att dela lika utan att väga in 
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ekonomi och arbete. Uppdelningen motiveras då utifrån bådas självklara 

vilja att vara hemma.  

  

I samtalen framkommer det att föräldrarna, oberoende av hur de valt att 

dela föräldraledigheten och arbetet i hemmet, definierar jämställdhet 

relativt lika. Jämställdhet beskrivs vara att båda föräldrarna är nöjda med 

arbetsfördelningen i hemmet, att båda föräldrarna ansvarar för barnen och 

att båda är lika mycket förälder. Resultatet stämmer överens med tidigare 

forskning (t.ex. Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Wissö, 2012) som visar 

att många föräldrar inte talar om en millimeterrättvis fördelning av 

ansvaret för hem och barn. Alla föräldrar lyfter fram vikten av ett 

jämställt föräldraskap, däremot kan vi se en motsägelse i hur vissa 

föräldrarna väljer att beskriva sin vardag. Vissa föräldrar beskriver en 

mer könsneutral fördelning medan andra beskriver en mer traditionell. 

Vissa av föräldrarna lever således upp till deras definition av jämställdhet 

men inte till den vedertagna jämställdhetstanken om en lik 

arbetsfördelning mellan könen. Resultatet visar att jämställdhet motiveras 

utifrån föräldrarnas barn, att det är viktigt för förälder-barn relationen och 

att föräldrarna ska vara lika mycket föräldrar för barnet. Det är väldigt få 

av föräldrarna som talar om att det är viktigt med jämställdhet utifrån 

partnerskapet, det vill säga, att jämställdhet är viktigt för föräldrarnas 

relation, för kvinnors och mäns lika villkor och för att motverka 

könsstereotypa mönster.  

 

Föräldrarna framställer inte moderskap och faderskap på ett entydigt sätt. 

Resultatet i studien speglar de typer av föräldraskap som Magnusson (2006) 

presenterar; det traditionellt könade föräldraskapet och det könsneutrala 

föräldraskapet. När moderskap och faderskap framställs likt den traditionella 

modellen beskrivs mamman vara den primära föräldern. Enligt denna 

framställning anses mammor ha huvudansvaret för barnen, de tenderar att ha en 

övertro till sin egen betydelse och har låga förväntningar på pappans roll. 

Pappan framställs som en sekundär förälder som kan välja engagemangsnivå i 

föräldraskapet. Pappor ska inte känna att de är tvingade att ta ut 

föräldraledighet. Vi ställer oss frågan, tvingas män att skaffa barn? Flera av 

föräldrarna tenderar att framställa sig som typiskt könsstereotypa och 

upprätthåller därmed moderskapet och faderskapet som två traditionella 

institutioner. Andra uttrycker ett ställningstagande mot dessa institutioner och 

beskriver moderskapet och faderskapet som mer könsneutralt. I denna 

beskrivning har båda föräldrarna ett lika stort ansvar för barn och hushållsarbete 

och föräldrarna tenderar att dela föräldraledigheten lika. Resultatet tyder på att 

moderskap och faderskap tillskrivs olika innebörder men att alla framställningar 

av moderskap och faderskap utgör två institutioner som påverkar hur 

föräldrarna praktiserar sitt föräldraskap, mer eller mindre traditionellt.  
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Vi anser att resultatet om föräldrarnas önskan om valfrihet kan ifrågasättas. 

Föräldrarna framställer uppdelningen som mannens val och kvinnans 

föräldraledighet tas för given. Föräldrarna i studien blir upprörda då de 

diskuterar att de finns mammor som inte tillåter sina män att vara hemma 

samtidigt som de förespråkar valfrihet i hur föräldrarna fördelar 

föräldraförsäkringens dagar. Skulle då inte valfriheten kunna minska pappors 

uttag av föräldraledighet? De föräldrar som valt att dela föräldraledigheten har, 

likt tidigare forskning visat (t.ex. Bekkengen, 2003; Chronholm, 2004), tagit ett 

aktivt beslut att göra det. Många av de föräldrar som inte valt att dela lika menar 

att de inte varit möjligt för dem att göra det. Tidigare forskning (t.ex. Björnberg, 

2002; Haas & Hwang, 2008; O’Brien, 2009) är oense huruvida 

föräldraförsäkringen är ett bra styrinstrument för att främja jämställdhet. Utifrån 

våra informanters framställningar, kan vi se att föräldraförsäkringen inte utgör 

ett starkt styrsystem, vilket tyder på att det är andra samhällsstrukturer som 

påverkar hur föräldrarna väljer att dela föräldraledigheten. I studien beskrivs 

pappor ha ett val att välja att vara föräldralediga eller inte medan mammor alltid 

tas för givna. Vi tolkar således moderskapets och faderskapets institutioner som 

ett hot mot jämställdhetsidealet. 

 

Ovan har studiens frågeställningar besvarats. Resultaten som presenterats i 

studien är baserade på våra tolkningar av föräldrarnas tolkningar. Resultatet kan 

inte generaliseras utan säger endast något om hur vi uppfattat det föräldrarna har 

framställt i fokusgruppsamtalen. Dock bekräftas vårt resultat i stora drag av den 

tidigare forskningen. Mer forskning behövs kring hur föräldrar upplever 

föräldraförsäkringen och vad valfriheten utgör för betydelse i föräldrarnas 

uppdelning av föräldraledighet. Vi anser att ett intressant resultat, som vi på 

grund av de angivna tidsramarna inte haft möjlighet att gå in på, är att öppna 

förskolan har haft stor betydelse för föräldrarna. Öppna förskolan är även en 

spännande plats att studera utifrån hur föräldrarna interagerar, framställer 

moderskap och faderskap och utifrån den sociala betydelsen öppna förskolan 

har för föräldrarna.  
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Bilaga 1 
 

Frågeguide till fokusgrupper 

 

1. Vad betyder det för er att få vara föräldralediga? 

 

2. Den svenska föräldraförsäkringen har förändrats en del sen den infördes. Idag 

är 60 dagar reserverade för vardera förälder. Ett nytt förslag är att försäkringen 

ska vara tredelad. Vad tycker ni om föräldraförsäkringen idag och eventuella 

förändringar av den? 

 

3. Är det viktigt hur man som föräldrar delar upp föräldraledigheten? 

 

4. Upplever ni att uppdelningen av föräldraledigheten påverkar relationen till 

era barn resp. partner? 

 

5. Vad innebär jämställdhet för er?  
 

6. Är det någon som vill tillägga något till diskussionen? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 
 

Vad roligt att du vill delta som informant i vår studie om föräldraledighet. Vi är 

två studenter från Linköpings Universitet som läser 6:e terminen på 

socionomprogrammet. Under våren kommer vi skriva vårt examensarbete. 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur småbarnsföräldrar 

samtalar om föräldraledighet. Vi är intresserade av vad du tycker och hur ni som 

grupp diskuterar föräldraförsäkringen och er föräldraroll. I studien kommer ni 

att delta i en fokusgrupp där själva gruppdiskussionen kommer vara vårt 

huvudfokus. Vi kommer att finnas med som stöd under diskussionen och ge er 

vissa ämnen att spinna vidare på. Diskussionen kommer att spelas in. 
 

Som deltagare i vår studie är du anonym. Dina personuppgifter kommer inte att 

spridas och ingen annan än vi kommer att ta del av det inspelade materialet. Du 

kan när som helst under studiens gång dra tillbaka ditt samtycke att delta. 

Materialet kommer endast användas till vårt examensarbete och kommer att 

förstöras när studien är slutförd.  
 

Vi ses på __________________ den _____/_____ kl. ___:___  
 

Välkommen!   
 

Om du får förhinder eller har några frågor får du gärna höra av er till oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 
 

Johanna Wolter        mail: xxxxxxxx@student.liu.se       tel: xxxx-xxxxxx 

Moa Wennerberg     mail: xxxxxxxx@student.liu.se      tel: xxxx-xxxxxx 

 
 

 
 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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Bilaga 3 
 

Informant-information 

 
 

Förnamn: ____________________ 

 

Ålder:_____     

 

Antal barn:_____ Barnet/barnens ålder:______________ 

 

Utbildning 

Gymnasial:      JA       NEJ            

Eftergymnasial:        JA         NEJ 

 
 

Arbete:  JA NEJ       

Om ja, vad?: ______________________   

 
 
 
 

Vill du ta del av vårt färdiga examensarbete? Om ja, fyll i din e-mail! 
 

____________________@__________________ 
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Bilaga 4 
 

Information 

Studien handlar om hur småbarnsföräldrar samtalar om föräldraförsäkringen 

och föräldraledighet idag. Vi tycker att det är intressant att höra era åsikter och 

inte bara titta på siffror och statistik...  
 

Intervjun här idag handlar om: 

● Era uppfattningar om den svenska föräldraförsäkringen och hur det är att 

vara föräldraledig..  

Intervjun pågår i max en timma och spelas in. Inga andra än vi kommer att 

lyssna på inspelningen eller se utskriften av den. Ni kommer att vara anonyma 

och om ni ångrar ert deltagande är det bara att ni hör av er till oss.  
 

Vad som kommer ske under den här timmen: 

● Den här intervjun skiljer sig från en vanlig intervju. 

● Tanken är att det är ni som ska prata och diskutera med varandra.  

● Vi har vissa frågor som kan vara till hjälp för diskussionen eller som vi 

vill att ni diskuterar. 

● Det är er diskussion som är i fokus. Om ni inte hittar något att säga så 

griper vi in. 

● Vi är intresserade av era erfarenheter, upplevelser och berättelser. 

● Alla erfarenheter, upplevelser och berättelser är lika viktiga och lika okej. 
 

Några frågor? 

 

Introduktionsrunda 

Alla presenterar sig 

 


