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Förord 

 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla informanter som har ställt upp på att 

intervjuas, tack vare er har denna studie varit möjlig att genomföra. Jag vill även rikta ett tack 

till vänner och familj som under de gånger jag har tvivlat på mig själv fortsatt tro på mig. 

Tack till min handledare Tage Alalehto för konstruktiv feedback och hjälp under processen.  



 

 

 
 

 

Abstract 

 
Syftet med uppsatsen har varit att genom semistrukturerade intervjuer med mammor som är 

eller har varit föräldralediga längre än fadern undersöka deras subjektiva syn på och 

upplevelse av jämställdhet och föräldraledighet samt orsakerna till deras val. Intervjuerna har 

analyserats med hjälp av tematisk analys vilket resulterade i tre teman, dessa teman var: 

förväntningar på mamman, biologiska och praktiska förutsättningar vid uppdelningen av 

föräldraledigheten samt den komplexa jämställdheten. Tidigare forskning har visat på att det 

kan finnas vissa hinder som ligger till grund för varför mammor tenderar att vara 

föräldralediga längre än pappan, exempelvis ekonomi och traditionella könsroller. Empirin 

har även analyserats i förhållande till teorier såsom genussystemet, dubbelbestraffning, 

traditionella könsroller samt normer och multipla sociala roller. Studien visar att det är svårt 

att leva jämställt trots goda intentioner att göra så. Ekonomi, biologiska aspekter såsom 

amning och hormoner samt att mammorna upplever en yttre och inre press att leva upp till de 

förväntningar som finns i omgivningen är några aspekter som mammorna beskrev som 

bidragande till att de har varit föräldralediga längre än fadern. När det kom till jämställdhet 

beskrev och upplevde mammorna att det var viktigt att få bestämma själv och att man är 

jämställd ekonomiskt. Det var även viktigt att båda föräldrarna var lika mycket förälder till 

barnen samt att barnen skulle ha rätt att vara hemma med båda föräldrarna.  

 

Nyckelord: Föräldraledighet, Jämställdhet, Normer, Genus, Roller, Mammor 
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Inledning 
 

Sverige är ett av världens och Europas mest jämställda länder. European Institute for Gender 

Equality (EIGE) har mätt hur utvecklingen av jämställdhet har sett ut för länder inom EU mellan 

perioden 2005 och 2015 och resultatet visar att Sverige ännu en gång toppar listan i form av 

högst jämställdhetsindex (Regeringen, 2017). Jämställdhetsindexet undersöker sex områden i 

form av arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning och makt.  

 

2018 är det valår i Sverige och jämställdhet är en fråga som är mer aktuell än någonsin och som 

ständigt debatteras. Jämställdhet är ett begrepp som används då man talar om skillnader mellan 

könen, skillnader i makt och inflytande, familj och föräldraskap samt arbetsmarknad, utbildning 

och försörjning (Nationalencyklopedin, 2017). Föräldraförsäkringen infördes 1974 och är ett 

försök till att minska klyftorna mellan könen och möjliggöra en förening av arbete och familj 

för att skapa ett mer jämställt Sverige (Försäkringskassan, 2018). Sedan dess har även de så 

kallade ”pappa-månaderna” införts vilket innebär att tre månader av föräldradagarna är låsta 

till fadern samt en jämställdhetsbonus för att uppmuntra till en jämnare fördelning. 

Jämställdhetsbonusen slopades dock 2017 då man upplevde att den inte gav någon effekt. En 

utredning som Regeringen tillsatte 2016 visar dock på att föräldraförsäkringen behöver 

moderniseras ännu mer för att utvecklingen mot en mer jämställd fördelning skall gå fortare 

(Regeringen, 2017).  

 

Vid sidan av detta visar forskning att svenskar tenderar att ha en positiv attityd gentemot en 

mer jämställd uppdelning av föräldraledighet och betalt arbete och tar därmed avstånd från 

traditionella normer gällande arbete och familjeliv (Edlund, Öun, 2016). Detta är en positiv 

effekt till följd av den generösa välfärdspolitik Sverige har fört genom åren för att främja 

jämställdheten, det visar även att det finns en vilja samt en positiv attityd hos folket att 

genomföra en förändring. Trots detta har vi fortfarande en lång väg att gå för att uppnå 

jämställdhet mellan könen. Kvinnor anses fortfarande vara den primära föräldern som ska vara 

hemma och därmed föräldraledig under en längre period, statistik från Försäkringskassan visar 

att mammor idag tar ut ca 75% av föräldrapenningdagarna kontra papporna som endast tar ut 

25% (Försäkringskassan, 2018), kvinnor jobbar även i större utsträckning deltid till skillnad 

från män (SCB, 2013). Effekter av detta kan i sin tur bli att kvinnan halkar efter i framtida löne- 

och karriärsutveckling (Försäkringskassan, 2013, s. 5). De traditionella värderingar och normer 
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som är förknippade med könen är även de problematiska och relevanta i diskussionen om 

föräldraledighet. Det finns föreställningar om modern som omhändertagande, mjuk och 

förstående till skillnad från fadern som anses vara ansvarstagande, handlingskraftig och 

försörjare (Bäck-Wiklund, Bergsten, 1997). Enligt Hirdman (1990) är denna ojämlikhet rigid 

och svårföränderlig eftersom den har existerat ända sedan bondesamhället.  

  

Det som redovisats ovan visar på att traditionella normer förknippade med könen lever kvar 

trots att samhället samt vår inställning till fördelning av familj och arbete har förändrats. Denna 

studie är socialpsykologiskt relevant då dessa normer, värderingar och traditioner på en 

samhällsnivå påverkar den enskilde individen men även på gruppnivå eftersom individers val 

inte enbart behöver påverkas av samhälleliga strukturer utan även av omgivning och sociala 

kretsar. I Sverige ger föräldraförsäkringen förutsättningarna för ett jämställt uttag av 

föräldradagar, trots detta visar statistiken att föräldraledigheten är långt från jämställd. 

Förutsättningarna samt viljan finns men ändå delar många föräldrapar inte lika på 

föräldraledigheten. Konsekvensen för den part som stannar hemma längre, i de flesta fall 

kvinnan, kan bli exempelvis en sämre position på arbetsmarknaden. Därför vill jag med denna 

studie försöka klarlägga och därmed synliggöra de olika resonemang och argument som 

föräldralediga mammor använder för att motivera sina val och uppdelning av föräldraledigheten 

i förhållande till jämställdhet.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med mammor som är eller har varit 

föräldralediga ta reda på deras subjektiva syn på och upplevelse av jämställdhet och 

föräldraledighet samt varför de har gjort sitt val.  

 

Frågeställningar 

 

- Vad är upplevelsen och synen på jämställdhet hos mammorna i relation till deras erfarenheter 

av föräldraledighet? 

 

- Vilka aspekter upplever och beskriver mammorna kan ha påverkat dem i valet att stanna 

hemma längre under föräldraledigheten?  
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Bakgrund 
 

Föräldraförsäkringens historia  

Sverige är känt som ett land med en generös välfärds politik som startade under efterkrigstiden 

och tog form under resterande delen av 1900-talet. Det talas ofta om den ”svenska modellen” 

och dess generösa välfärdspolitik som bland annat innefattar sjukförsäkringar, pension och 

främjande lagar vilket i sin tur innebär en ökad trygghet för befolkningen och en god relation 

mellan stat och medborgare (Magnusson, 2017). En annan typ av försäkring som skapades 1974 

var föräldraförsäkringen, tidigare hade det funnits en moderskapsförsäkring men den nya 

föräldraförsäkringen gav även pappan möjlighet att vara ledig från sitt arbete och vara hemma 

med barnet (Försäkringskassa, 2014). Detta kan ses som en start för ett mer aktivt arbete från 

statens sida för att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor men även skapa en brygga 

mellan familjeliv och arbete och därmed minska att en konflikt ska uppstå mellan dessa två. 

Föräldraförsäkringen innebär att varje förälder har rätt att vara föräldraledig i 480 dagar och 

därmed vara borta från sitt jobb och samtidigt erhålla en ersättning som i dagsläget ligger på 

80% av den individuella lönen.  

  

Att ha en jämställd föräldraförsäkring som ständigt utvecklas är viktigt för att aktivt motverka 

de normer som existerar gällande manligt och kvinnligt. En utredning tillsatt av regeringen 

2016 visar på att föräldraförsäkringen behöver moderniseras ytterligare för att minska 

könssegregeringen på exempelvis arbetsmarknaden där i genomsnitt kvinnor i högre grad 

arbetar deltid samt har längre ledighet i samband med att man blir förälder. Den påvisar även 

hur normer i samhället och arbetslivet bidrar till olika villkor och förutsättningar för könen att 

kombinera arbetsliv och familjeliv (SOU 2017:101). Ett exempel på ett förslag som lagts fram 

är att man behöver reservera ytterligare dagar till partnern som är hemma mindre och därmed 

gå från nuvarande tre månader till fem månader. 
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Tidigare forskning 
 

Nedan kommer tidigare forskning gällande föräldraledighet och dess uppdelning att 

presenteras. Delar av forskningen berör olika hinder som kan sätta stopp för en mer jämn 

fördelning av föräldraledigheten, då forskning rörande detta till viss del är gjord under 1900-

talet eller början på 2000-talet är det därav av intresse att se om dessa hinder har förändrats med 

tiden eller om de lever vidare. Trots att det finns mycket forskning inom området gällande 

föräldraledighet med fokus på parens gemensamma resonemang samt forskning på mammor 

och pappors resonemang och upplevelse separat från varandra så finns det alltid mer forskning 

att tillägga till området. Eftersom samhället inte är statiskt och åsikter och strukturer är 

föränderliga är det intressant att fortsätta studera detta då reformer såsom föräldraförsäkringen 

ständigt utvecklas, samt att attityder och åsikter kring ämnet föräldraledighet och jämställdhet 

förändras med tiden.  

 

Som tidigare nämnt har Sverige varit ett föregångsland gällande möjligheterna till en jämställd 

föräldraledighet i form av föräldraförsäkringen. En rapport gjord för jämställdhetscentret på 

Island bekräftar detta ännu en gång vid en granskning av de nordiska länderna och dess 

historiska utveckling gällande föräldraledighet samt hur resultat och statistik har sett ut efter att 

vissa reformer från staten har genomförts. Frida Rós Valdimarsdóttir´s (2005) rapport visar på 

att en anledning till denna framgång är att Sverige, i relation till andra nordiska länder, erbjuder 

allt mer rättigheter samt flexibilitet till båda föräldrarna i form av föräldraförsäkringen. 

 

Trots ovanstående ser statistiken ut så att kvinnor generellt sett är hemma längre 

(Försäkringskassan, 2018), frågor uppkommer kring varför statistiken ser ut på detta vis trots 

bra förutsättningar samt vilka bakomliggande faktorer som bidrar till denna statistik. Tidigare 

forskning har inte lyckats påvisa att det skulle finnas ett kausalt samband mellan de variabler 

som kan tänkas påverka uppkomsten i form av skillnader i uttaget av föräldraledighet, det ser 

nämligen olika ut för olika familjer. Lisbeth Bekkengen (1996) påpekar detta i sin avhandling 

och nämner att det finns fyra potentiella hinder för att män inte ska utnyttja föräldraledigheten. 

Dessa hinder är traditionella könsroller, ekonomiska skäl, arbetsgivarens attityder och modern. 

Nedan kommer dessa fyra hinder redovisas. 
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Traditionella könsroller 

Män och kvinnor har lätt att fastna i ett föråldrat beteendemönster där traditionella könsroller 

upprätthålls och därav påverkar uppdelningen av föräldraledigheten (Bekkengen, 2002), detta 

är något som kan anses inte höra hemma i dagens samhälle där jämställdhet enligt normerna 

ska råda. Förväntningar och normer förknippade med könen har levt vidare genom historien 

och kvinnan som omvårdande, känslosam och hänsynstagande står i kontrast till mannen som 

familjeförsörjare där kompetens och prestation värdesätts (Bäck-Wiklund, Bergsten, 1997; 

Bekkengen, 1996). En möjlig förklaring till att dessa traditionella könsroller lever vidare kan 

bero på att människan förhåller sig till de mönster som de själva har erfarenhet av, däremot 

finns det självklart undantag där den tidiga socialisationen inte behöver avgöra de egna valen 

man gör (Bekkengen, 2002). En annan möjlig förklaring kan vara att den som bryter de 

beteenden som förväntas av en riskerar att hamna utanför normen och därmed inte anses vara 

en ”god” kvinna eller man.  

 

Ekonomiska skäl 

Mannens högre lön brukar ofta användas som ett argument för att kvinnan stannar hemma 

längre under föräldraledigheten (Bekkengen, 2002). Bekkengen (2002) påvisar dock att det 

bland par där inkomstskillnaderna var som störst, där delade man mest jämlikt på 

föräldraledigheten trots att man förlorade ekonomiskt på det. Det faktum att många föräldrapar 

argumenterar för detta på ett, ibland felaktigt sätt förstärks ytterligare med information från 

försäkringskassan där deras undersökningar har visat att kvinnan tar ut flest dagar, även om det 

är hon som tjänar mest (Försäkringskassan, 2016). Detta är en intressant ekonomisk aspekt, 

som även kan anses relatera till de traditionella könsrollerna, där mannens individuella inkomst 

och bidrag till familjens ekonomi anses vara viktigare än kvinnans, ekonomin handlar därmed 

mer om kön än pengar (Bekkengen, 2002). Detta påvisar att det är vanligt att det finns 

föreställningar om att familjen förlorar mer ekonomiskt om kvinnan jobbar och mannen är 

föräldraledig, något som socialdepartementet har visat att det i de flesta fall är en vanlig och 

förekommande myt (Bekkengen, 1996).  

 

Arbetsgivarens attityder 

Bekkengen (2002) talar för att ett hinder till mäns föräldraledighet kan utgöras av en negativ 

attityd hos arbetsgivaren, däremot visar hon också att detta allt som oftast kan vara en känsla 

och upplevelse av ett hinder hos pappan snarare än en faktisk händelse från arbetsgivarens sida. 
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Mycket av forskningen fokuserar på männens arbetsrelaterade hinder för att ta ut 

föräldraledighet vilket innebär att man däremot inte har fokuserat mycket på vilka 

arbetsrelaterade hinder som kan finnas för kvinnor (Bekkengen, 2002).  

 

 

Modern – kvinnan som inte vill dela med sig av föräldraledigheten 

Detta antagande om hinder är relaterat till modern och att hon inte anses vilja lämna ifrån sig 

föräldraledigheten till sin man och kan därmed anses utgöra ett hinder och motstånd för 

mannens föräldraledighet (Bekkengen, 2002). En möjlig anledning till detta kan tänkas vara 

amning, eftersom att mannen inte kan amma blir mamman hemma längre (Alsarve, Boye, 

2012). Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) har gjort en studie om det moderna föräldraskapet 

och något som framkom i deras resultat var att männen ofta upplevde att de inte var 

föräldralediga på grund av hänsyn till kvinnan och hennes önskan om att vara föräldraledig 

längre. Detta är intressant då det kan innebära att mannen inte vågar ta initiativet till att de ska 

vara föräldralediga på grund av respekt för kvinnans traditionella roll som primär 

omsorgsgivare (Bäck-Wiklund, Bergsten, 1997).  

 

Det är viktigt att påpeka att dessa hinder ska ses som just hinder för män att ta ut 

föräldraledighet. För kvinnor kan dessa hinder snarare ses som ett problem då deras 

föräldraledighet inte alltid kan förhandlas med på samma sätt som mäns.  
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Teori 
 

Genussystem och genuskontrakt  

För att förstå omvärlden måste människan dela in världen i kategorier, detta är något som anses 

fundamentalt för det mänskliga tänkandet (Hirdman, 1990), exempelvis kan vi inte förstå att 

någonting är ”bra” om vi inte vet motsatsen till det, nämligen ”dåligt”, dikotomier skapas. När 

man talar om skillnader mellan kvinnor och män har man genom historien använt sig av termen 

olikheter istället för ojämlikhet (Hirdman, 1990). Detta anser Hirdman är problematiskt 

eftersom det bortser från att synliggöra ett faktiskt maktförhållande där mannen är överordnad 

kvinnan och att man i sin tur ”skyller” detta ojämlika förhållande på exempelvis olikheter i 

livsstil, intresse och arbetsdelning. Med andra ord har man ansett sig kunna förklara 

skillnaderna i makt mellan könen med hjälp av biologiska förklaringar. 

 

Det som Hirdman (1990) kallar för genussystem kan anses påverka oss mentalt men även i 

sociala och ekonomiska sammanhang och det kan möjliggöra samt förutsätta för andra 

strukturer, exempelvis politiska strukturer, att reproduceras. Genussystemet är en teori gällande 

kvinnans sociala underordning, den tilldelar män och kvinnor olika rationaliteter av social, 

kulturell och ekonomisk karaktär. Genussystemet bygger på två principer  

 

1) Könens isärhållande 

2) Den manliga normens primat 

 

Könens isärhållande präglas av att det manliga och kvinnliga ska hållas isär och ses som 

varandras motsatser. Män och kvinnor rör sig inom olika områden som ska särhållas och den 

manliga normens primat innebär att den manliga normen värderas högre och att kvinnans 

position i samhället alltid är i förhållande till mäns. Den utmärks av kvinnans mindre plats där 

kvinnoförtrycket gör sig tydligt i kvinnors rörelseförmåga i det fysiska och psykiska rummet 

(Hirdman, 1990). Kvinnan kan ses som avvikande från normen och är därmed ett undantag. 

Hirdman ger ett talade exempel som förklarar hur den manliga normen dominerar i förhållande 

till kvinnans:  
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”… där kvinnor börjar dominera ett tidigare helt manligt arbetsområde, sjunker 

lön och status och vice versa: där män kommer in på tidigare rena 

kvinnoområden tenderar de att likt grädden stiga mot toppen…” (Hirdman, 1990, 

s 5). 

 

 

Hirdman (1990) menar att män och kvinnor måste utgå från de föreställningar som finns vilket 

i sin tur innebär att genussystemet kan upprätthållas både på personliga samt strukturella plan 

av män och kvinnor, detta bidrar till att det skapas en segregering och hierarkisering (Hirdman, 

1990). Indelningen av och förhållandet mellan könen konkretiseras i så kallade genuskontrakt. 

Hirdman (1990) beskriver ett genuskontrakt som en osynlig relation som är övertagen och 

kulturellt nedärvd, en slags överenskommelse mellan två enheter. Genom att bryta dessa 

genuskontrakt riskerar man att ställas utanför normen och därmed bli avsexualiserad. 

Genuskontraktet ska förstås och enligt Hirdman (1990) användas vid analyser av beroendet 

mellan män och kvinnor samt de idéer och förställningar, informella och formella regler och 

normer som finns mellan könen. 

 

Det har genom historien funnits olika typer av genuskontrakt, under 1930-talet rådde ett 

husmoderskontrakt vilket innebar att den manliga normens primat rådde på arbetsmarknaden 

vilket ledde till att kvinnor arbetade med ”kvinnoyrken”, exempelvis som pigor och 

hembiträden (Hirdman, 1990). Detta formade kontraktet till att männen var familjeförsörjaren 

och de gifta kvinnorna var husmödrar som skulle fostra den nya generationen. Under 1960-talet 

ersattes husmoderskontraktet av jämlikhetskontraktet och ett ifrågasättande av de traditionella 

könsrollerna startade, allt fler i samhället tyckte att båda föräldrarna borde dela på arbetet i 

hemmet och försörjningen (Hirdman, 1990). Detta bidrog till förändringar på politisk nivå i 

form av skapandet av föräldraförsäkringen samt införandet av dagisplatser för att möjliggöra 

för en sådan förändring. Jämlikhetskontraktet ersattes sedan av jämställdhetskontraktet under 

1970-talet och anledningen till detta är att man, när man talar om könens relation och rättigheter 

samt skyldigheter nu använder begreppet jämställdhet, detta kontrakt anses än idag vara under 

ständig förhandling (Hirdman, 1990).  

 

Hirdman (1990) menar att genusordningen kan komma att förändras genom att istället för att 

låta den vara meningsgivande, problematisera den. Genom att en isärhållning mellan könen kan 

tänkas bort och en förändring där den ”manliga normens primat inte längre har ”makt” att verka 

(dvs. inte längre upplevs som rimlig)” (Hirdman, 1990, s 6) kan en förändring ske. Däremot 

menar Hirdman (1990) även att något som kan vara problematiskt och försvåra för en 
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förändring är det faktum att män och kvinnor har olika roller i fortplantningsprocessen vilket i 

sin tur upprätthåller en dikotomi, olikskapande och ett ojämnt maktförhållande mellan könen 

(Hirdman, 1990).  

 

”Damn you if you do and damn if you don´t” 

Berit Ås är en norsk professor i socialpsykologi som definierade den akademiska termen 

kvinnokultur genom att publicera en artikel om just detta. Hon populariserade tidigare teorier 

kring härstekniker och beskriver olika slags härskartekniker som är typiska för det manliga 

förtrycket av kvinnor (Ås, 1979). Nedan kommer en av dessa härskartekniker, 

dubbelbestraffning att presenteras. 

 

Dubbelbestraffning är ett uttryck som belyser svårigheter med att göra rätt, hur du än gör så blir 

det ändå fel, ”damn you if you do and damn if you don´t” (Ås, 1979). Ett exempel på detta kan 

vara hur man som mamma antingen är hemma för länge med barnen och därav riskerar att halka 

efter i karriären och vara en dålig arbetskamrat, men å andra sidan, om man är hemma för kort 

tid och återgår till arbetet allt för tidigt riskerar att bli stämplad som en ”dålig mamma”. 

 

Könsroller och normer 

De ovanstående teorierna har präglats av en sociologisk samt feministisk anda i ett försök till 

att förklara skillnader mellan män och kvinnor. Det är vid sidan av detta även viktigt att ta 

hänsyn till de roller och normer som både män och kvinnor anses ska leva upp till. Det finns 

könsideologier där värderingar om kön och könsroller inpräntas i individen via 

socialisationsprocessen (Nordenmark, 2004). Dessa könsroller kan vara konservativa eller 

liberala där en mer konservativ syn innebär att man har en mer traditionell könsideologi där 

mannen beskrivs som försörjaren och självständig medan kvinnan beskrivs som vårdande och 

lämplig att sköta barn och hem. Den liberala synen intar en mer jämställd ideologi och synsätt 

där män och kvinnor ses som jämställda med mer eller mindre samma förutsättningar vid arbete 

och familjeliv (Nordenmark, 2004). Det som präglar könsroller är det faktum att män och 

kvinnor utför olika sysslor och arbetsuppgifter förknippade till de olika könen för att bli 

bekräftade som antingen manlig eller kvinnlig (Nordenmark, 2004). Detta innebär att de olika 

könsrollerna reproduceras och bekräftas av män och kvinnor själva genom att vi lever och 

bekräftar de traditionella rollerna.  
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Dessa förväntningar och könsroller som redovisats ovanför kan komma att innebära 

konsekvenser och effekter för den enskilde individen i form av multipla sociala roller, något 

som kommer förklaras och redovisas nedanför.  

 

Multipla Sociala Roller 

I boken och studien ”arbetsliv, familjeliv och kön” (2004) beskriver Mikael Nordenmark den 

rollkonflikt som kan uppstå för individen gällande arbetsliv och familjeliv. Syftet med boken 

är att fördjupa kunskapen och förståelsen för ojämställdhet och jämställdhet mellan könen. 

Nordenmark skriver om sociala roller, exempelvis rollen som förälder, partner, kollega samt 

rollen som förvärvsarbetande och en annan som hushållsarbetare (Nordenmark, 2004). Dessa 

skilda roller intar man i olika sammanhang och de olika rollerna bidrar tillsammans till multipla 

sociala roller som ibland kan hamna i konflikt med varandra. En sådan konflikt kan bidra till 

en upplevelse av stress för individen, däremot menar Nordenmark (2004) att dessa multipla 

sociala roller kan anses vara både positiva och negativa för individen. Han beskriver bland 

annat två teorier i förhållande till multipla sociala roller, rollstressteorin och 

rollexpansionsteorin.  

 

Rollstressteorin 

Forskning inom området visar på att det kan vara väldigt stressande att försöka kombinera ett 

starkt engagemang i arbetslivet med ett starkt deltagande i familjelivet (Nordenmark, 2004). De 

olika multipla rollerna kan generera så pass höga krav på individen vilket tillslut kan bli 

omöjligt och ohållbart att hantera, detta kan i sin tur leda till en rollkonflikt mellan rollen som 

förvärvsarbetare och familjedeltagare. En konsekvens av detta kan därmed bli ”role overload” 

vilket kan innebära en ökad stress och en försämring av den psykiska hälsan på grund av de 

krav som vi utsätts för i vårt vardagliga liv, på och utanför arbetslivet (Nordenmark, 2004). En 

möjlig förklaring till att dessa situationer uppstår är de höga arbetsmässiga och emotionella 

krav som en negativ upplevelse av att ha rollen som exempelvis förvärvsarbetare och 

familjedeltagare kan innebära. De multipla rollerna leder till att en konflikt mellan dessa olika 

roller uppstår och är återkommande vilket, som tidigare nämnt, kan leda till en försämrad 

psykisk hälsa. Nordenmark (2004) beskriver även att det kan finnas ytterliga förklaringar till 

att anta denna konflikt uppstår vilket är kopplat till de traditionella könsrollerna som präglar 

män och kvinnors beteende. Att delta i de multipla rollerna, att både vara aktiv på 

arbetsmarknaden och i familjelivet, är att till viss del bryta mot de traditionella föreställningarna 
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och könsnormer som är förknippade till könen. Detta eftersom att mannen i huvudsak beskrivs 

som, och förväntas vara familjeförsörjaren medan kvinnan är den som ses vara ansvarig för 

hemmet, detta kan leda till att individen upplever att hen försummar de arbete som hen förväntas 

att i första hand ägna sig åt (Nordenmark, 2004), det skapas alltså en rollkonflikt och en 

rollstress. Nordenmark (2004) pekar även på att det finns forskning som antyder att en mer 

jämlik fördelning av exempelvis hushållsarbete är mer konflikgenererande än en traditionell 

uppdelning, en förklaring till detta antas vara att detta kan skapa en oenighet och förvirring 

kring vem som ska göra vad.  

 

Rollexpansionsteorin 

Som tidigare nämnt visar Nordenmark på att det finns både positiva och negativa effekter på 

individen av att inneha multipla roller, rollexpansionsteorin syftar till att visa på att multipla 

roller även kan uppfattas som någonting positivt av individen (Nordenmark, 2004). Ett starkt 

engagemang i arbetslivet kombinerat med ett starkt deltagande i familjelivet kan vara bra för 

individens mentala välbefinnande. En förklaring till detta menar Nordenmark (2004) kan 

hänvisas till teorier kring symbolisk interaktionism vilket talar för att interaktion mellan 

människor är en viktig och central del för den personliga utvecklingen och skapandet av en 

identitet. Identiteten skapar en länk mellan individen och samhället och Nordenmark (2004) 

refererar till Thoits som menar att denna identitet bestäms av karakteristiska egenskaper och 

attribut som en individ tilldelas mot bakgrund av sitt uppträdande samt av de egenskaper som 

individer tillägnar varandra med bakgrund i strukturella faktorer, exempelvis grupptillhörighet, 

sociala roller och medlemskap. Roller påverkar och styrs av förväntningar från andra och när 

individen beter sig på ett sådant sätt som förväntas av hen i olika sociala sammanhang har hen 

skaffat sig ett antal identiteter (Nordenmark, 2004). Detta innebär att individen på ett socialt 

plan vet vem hen är men även hur hen ska bete sig, denna rollförväntan ger mening, vägledning 

och riktning i livet och ju mer roller man innehar desto mer existentiell trygghet upplever man. 

Denna meningsfullhet som skapas av multipla sociala roller är i sin tur en viktig beståndsdel i 

det psykiska välbefinnandet och kan motverka stress och psykisk ohälsa. De multipla rollerna 

kan även fungera som en buffert om man misslyckas i någon av de sociala rollerna eftersom 

framgång i en annan roll kan kompensera för misslyckandet i en annan.  

 

Rollstressteorin och rollexpansionsteorin står delvist i ett motsägelsefullt förhållande gentemot 

varandra, vissa anser att multipla sociala roller är negativt för individen medan andra anser att 
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det är något positivt. Nordenmark (2004) uppger att en sannolik förklaring till detta kan vara 

att en livssituation upplevs på olika sätt beroende på vilken social kontext den sker i. Detta 

innebär att multipla sociala roller kan upplevas som positivt i ett socialt sammanhang men 

negativt i ett annat (Nordenmark, 2004). En annan intressant aspekt är att ett innehav av 

multipla sociala roller även kan innebära att män och kvinnors vardagsliv blir mer lika. Detta 

eftersom det kan underlätta kommunikationen mellan partners och göra det lättare att dela med 

sig och förstå varandras vardagserfarenheter.  
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Metod 

 
I detta avsnitt kommer en genomgång av de metodologiska tillvägagångsätt som jag valt att 

använda i denna studie redogöras. Avsnittet kommer att ta upp metodval, urval, insamling av 

data, analysmetod, etik samt hur transkribering och bearbetning av datamaterialet har gått till. 

Metodval 

Eftersom denna studie syftar till att ta reda på den subjektiva synen på och upplevelsen av 

jämställdhet och föräldraledighet hos mammor som är föräldralediga eller som nyligen har varit 

detta föll valet på kvalitativ metod. Detta eftersom jag vill fånga individens upplevelse och 

tolkning av sin sociala verklighet och fenomenet, något som den kvalitativa metoden möjliggör 

(Bryman, 2011).  

Urval  

Jag valde att intervjua fem stycken heterosexuella mammor som bor tillsammans med sin 

partner. Valet föll på att enbart intervjua mammor då mycket fokus i tidigare forskning kring 

föräldraledighet har varit på män eller pars upplevelser. Det är även mammor som generellt är 

den part i förhållanden som är hemma längst och därav löper större risk än pappan att utsättas 

för negativa konsekvenser av föräldraledigheten. Det finns även starka normer förknippade till 

just moderskap och därför blev det i denna studie intressant att ta reda på just mammors 

berättelser kring fenomenet. Mammorna som valdes för studien skulle även ha tagit ut 

majoriteten av föräldraledigheten i förhållande till hennes partner eftersom det följer den 

generella normen samt statistik som för tillfället råder i samhället och är därför intressant för 

studien. Valet att utesluta mammor som inte lever i en heterosexuell relation grundades i syftet 

att göra en analys kopplat till könsspecifika normer för kvinnor och mammor i just 

heterosexuella relationer. Mamman skulle vid tillfället för intervjun vara föräldraledig eller ha 

varit föräldraledig inom de senaste två åren, detta ansåg jag var viktigt eftersom att jag vill 

fånga deras upplevelse och syn på föräldraledighet och jämställdhet vilket innebär att 

föräldraledigheten måste finnas relativt färskt i respondentens minne. Det är lätt hänt att man 

glömmer bort, förskönar eller förringar vissa situationer man har varit med om när det har gått 

en lång tid sedan de inträffade. 
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För att komma i kontakt med mina respondenter använde jag en blandning mellan 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som 

ett urval som för tillfället råkar finnas tillgänglig för forskaren medan ett snöbollsurval innebär 

att man som forskare använder sina redan existerande respondenter för att få kontakt med 

ytterligare intressanta respondenter. Jag fick kontakt med mammorna genom kompisar och 

bekanta och frågade i sin tur vissa av mammorna jag intervjuade om de kände någon som hade 

passat för studien. Jag tog sedan kontakt med mammorna via Facebook och sms. Detta typ av 

angreppsätt underlättade för urvalsprocessen men kan även vara till en nackdel då mina 

respondenter tillhör en homogen grupp med liknande familjeförhållanden vilket i sin tur innebär 

en minskad bredd i mitt urval och en möjlig påverkan på mitt resultat. Emellertid var detta en 

risk jag var beredd att ta då tiden för studien var begränsad. Jag mailade även en öppen förskola 

i Umeå i syfte att finna potentiella respondenter och informerade dem om syftet med min 

uppsatts samt bifogade ett informantbrev (se bilaga 1), då svar från dem kom då jag redan 

genomfört mina intervjuer och därmed var klar med insamlingen av data blev detta aldrig 

aktuellt. 

Datainsamling 

Jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervjuer för att samla in min data. Detta 

gjorde jag eftersom att det innebär att intervjuprocessen blir flexibel och fokus läggs på vad 

respondenten upplever som viktigt vid förklaring och förståelse av en händelse, mönster och 

beteende (Bryman, 2011). Eftersom jag vill fånga mammornas syn på och upplevelse av 

föräldraledighet och jämställdhet lämpade sig denna form som datainsamlingsmetod bra då det 

ger respondenten en frihet att utveckla sina svar och öppnar upp för egna spekulationer 

samtidigt som man undviker att styra respondentens svar för mycket. Att använda denna 

intervjuform innebär också en möjlighet att ställa följdfrågor på respondenternas svar vilket 

kan bidra till ett utvecklat resonemang kring svaren och förhoppningsvis bidra till ett djupare 

resultat.  

Innan intervjuerna ägde rum formade jag en intervjuguide (se bilaga 2) att använda som stöd 

vid intervjun. Vid skapandet av intervjuguiden tog jag hänsyn till tidigare forskning men även 

vad jag ansåg var relevant för att kunna besvara mina frågeställningar samt syftet med studien 

(Bryman, 2011). Mina frågor täckte de övergripande området gällande föräldraledighet och 

jämställdhet. Intervjuerna startade med att jag ställde bakgrundsfrågor såsom ålder och hur 

länge mamman planerade eller hade varit föräldraledig. Detta gjorde jag eftersom att det bidrar 
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till att jag kan sätta in respondentens svar i ett sammanhang och kontext (Bryman, 2011). De 

flesta intervjuerna ägde rum i enskilda grupprum på universitetet men intervjuer genomfördes 

även i respondentens hem, detta var en nödvändighet för att kunna genomföra intervjun då 

respondenten vid detta tillfälle var föräldraledig och hade svårt att ta med sig barnet till en 

annan plats. Vid vissa intervjuer närvarade även respondentens barn och även detta var en 

nödvändighet då en intervju med enbart respondenten inte hade varit möjligt. Detta bidrog till 

att intervjun vid vissa tillfällen avbröts av ett barn som behövde uppmärksamhet och i sin tur 

en respondent som blev lite stressad, detta är dock inget jag anser har någon större effekt på 

svaren då vi kunde återgå till intervjun som vanligt efter en stund. Intervjuerna tog mellan 35-

45 minuter och spelades in samt transkriberades direkt efter intervjun. Vid analysen av mitt 

material användes tematisk analys, något som jag kommer förklara och beskriva här nedan.  

 

Analys av data 

Vid analys av mitt material användes tematisk analys med avstamp i Braun och Clarks (2006) 

sex faser vilket innebär att man identifierar, analyserar och rapporterar mönster och teman som 

finns i materialet. Efter att transkriberingen var klar läste jag igenom mitt material flertal gånger 

för att bekanta mig djupare med det för att sedan identifiera koder utifrån min data. Vid den 

första kodningen rörde jag mig nära mitt material och kodade meningar för att sedan vid en 

andra kodning lyfta blicken och sammanfatta de tidigare koderna med enskilda ord för att 

underlätta processen. Koder identifierades utifrån hur intressanta och relevanta de var för min 

studie samt hur de passade in i de teorier och tidigare forskning som ligger till grund för denna 

studie. Dessutom var jag även öppen för att hitta nya intressanta aspekter i mitt material om 

detta skulle uppstå. Under kodningsprocessen förde jag även anteckningar allt eftersom jag 

bearbetade materialet eftersom detta kan komma att underlätta vid den framtida analysen. Efter 

att ha kodat mina data tog jag dessa koder och placerade in dem i kategorier för att sedan placera 

in dem i potentiella teman. Därefter gick jag igenom varje tema och granskade dessa utifrån 

följande frågor: Finns det vissa teman som jag kan ta bort? Behöver jag strukturera om vissa 

teman? När så detta steg vart avklarat och jag ansåg att mina teman beskrev min data väl var 

det dags att namnge mina olika teman. Nästa steg, vilket även är det sista steget i en tematisk 

analys är att skriva en analys och återkoppla mina teman till redan existerande teorier och 

tidigare forskning. Det är även viktigt att belysa och argumentera för det man skriver genom att 

inkludera citat från det transkriberade datamaterialet. Kodningsprocessen är tidskrävande och 
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en process som kräver bearbetning, nedan presenteras en tabell (se tabell 1) av ett utdrag från 

datamaterialet och hur koder, kategorier och teman har framträtt.  

 

Tabell 1: kodningsschema  

Citat Kod Kategori Tema 

”ja verkligen, samhället, 

omgivning, ja men 

tidningar, bloggar där 

tycker jag det, det är 

liksom väldigt sällan man 

ser en mamma som går 

tillbaka och jobbar efter tre 

månader och nu har ju det 

med biologiska saker och 

att göra…” 

 

 

Medias bild påverkar 

 

Yttre förväntningar 

 

Inre förväntningar  

 

 

Förväntningar 

på mamman 

 

 

 

 

”… och sedan även 

känslomässigt att jag tror 

att jag nog kände att det 

kändes lite tidigt, att jag 

behövde lite mer liksom, 

ja tid helt enkelt för att det 

skulle kännas bra, att jag 

skulle känna mig redo…”  

 

Hormoner 

Psykisk/fysisk påfrestning 

att föda barn 

Planeringen 

Kroppsliga hinder 

Ekonomiska hinder 

Biologiska och praktiska 

förutsättningar vid 

uppdelning  

av föräldraledighet 

”… jämställdhet för mig är 

ju ändå att jag någonstans 

får bestämma hur länge jag 

vill vara hemma…” 

 

Att få bestämma själv 

Mammornas syn på 

jämställdhet 

Initiala intentioner 

(teori) 

Vad som skedde 

(praktik) 

 

Den  

komplexa jämställdheten 
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Etik 

När man genomför en studie är det viktigt att förhålla sig till vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer, något som även denna studie har gjort. Det första kravet är 

informationskravet vilket innebär att forskaren ska upplysa respondenten på vad syftet med 

studien är samt information om deras rättigheter, exempelvis att deltagandet är frivilligt vilket 

innebär att man har rätt att avbryta sin medverkan. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket 

är som tidigare nämnt att man som respondent själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att respondenternas anonymitet bör 

säkras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av känslig information om respondenterna. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade informationen 

om den enskilde personen enbart får användas för studiens ändamål och syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Ovanstående forskningsetiska principer har tagits hänsyn till då denna studie har genomförts. 

Jag var noga med att ge respondenterna tydlig information om syftet med deras medverkan i 

min studie och sedan fick även respondenterna delge sitt samtycke till att medverka och att 

intervjun spelades in. Eftersom att min studie berör föräldraledighet och jämställdhet, 

personliga frågor som i vissa fall kan uppfattas som känsliga var det viktigt för mig att försöka 

få respondenterna att känna sig så trygga som möjligt. Därför var det viktigt att intervjuerna 

genomfördes avskilt och med enbart mig och respondenten och i vissa fall respondentens barn, 

därmed uteslöts exempelvis användandet av fokusgrupper. Vid tillfället för intervjun bjöd jag 

även på fika för att avdramatisera och göra situationen bekväm för både mig som forskare men 

framförallt för respondenten, detta tror jag bidrog till en avslappnad och trevlig intervjumiljö. 

Den data som samlats in har enbart använts till studiens ändamål och det är enbart jag och min 

handledare som har haft tillgång till det empiriska materialet, när studien är avslutad kommer 

de transkriberade intervjuerna att raderas från datorn. I ett försök till att i den mån det går säkra 

respondenternas anonymitet har namnen på dessa fingerats. Däremot är det viktigt att poängtera 

att full anonymitet är något man aldrig kan garantera, det faktum att mina respondenter befinner 

sig i samma stad och att jag använt ett snöbollsurval kan till viss del försvåra för detta eftersom 

det finns en sannolikhet att respondenterna känner varandra eller är bekanta. Med detta i åtanke 

har jag därav valt att utesluta en presentation av respondenterna i denna studie där exempelvis 

information om föräldraledighetens längd, antal barn samt ålder kan tänkas ingå.   
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Empiri 

 

I detta avsnitt kommer analysen av de koder, kategorier och teman som ligger till grund för det 

empiriska materialet att presenteras. Under kodningsprocessen skapades tre teman utifrån de 

transkriberade intervjumaterialet, det första temat är förväntningar på mamman och består av 

två kategorier, yttre förväntningar och inre förväntningar. Det andra temat är biologiska och 

praktiska förutsättningar vid uppdelningen av föräldraledigheten där planeringen, kroppsliga 

hinder och ekonomiska hinder är kategorier. Det tredje och sista temat är den komplexa 

jämställdheten med mammors syn på jämställdhet, initiala intentioner (teori) och vad som 

skedde (praktik) som kategorier.  

 

Namnen på informanterna har fingerats för att säkra deras anonymitet i studien.  

 

Tema 1 – Förväntningar på mamman 

Det första temat är ”förväntningar på mamman”. Detta är något som har varit centralt hos 

samtliga informanter då de uttryckt att de upplever att det finns vissa förväntningar på att de 

som mamma ska vara hemma med barnet. Det framgår att dessa förväntningar skapas utifrån 

vad omgivningen och samhället tycker och tänker men informanterna upplever även att de har 

skapat vissa förväntningar på sig själv och känner en inre stress att leva upp till förväntningarna 

som finns på mammarollen. Temat skapades utifrån de två kategorierna yttre förväntningar och 

inre förväntningar.  

 

Yttre förväntningar  

Många av mammorna uppgav att de ofta upplever att det finns en förväntan, samt att det nästan 

är allmänt vedertaget att mamman ska vara hemma första året. Alice uttryckte: 

 

”… alltså alla tycker jag känner mina arbetskompisar har varit hemma första 

året, det är liksom sådär ”ja men ett år vill man väl vara hemma från jobbet i alla 

fall” liksom lite den mentaliteten… ” – Alice 

 

Detta var en förväntan som även Karin upplevde ”… 1 år är typ standard att man är hemma 

och det som blir över det ger man till pappan typ”. Det är tydligt att informanterna upplever en 

förväntan på att de som mammor ska vara hemma från start, denna förväntning upplevs komma 
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från exempelvis media och dess bild av moderskap och på vilka premisser det ska ske. Alice 

beskriver hur hon upplever att:   

 

”… samhället, omgivning, ja men tidningar, bloggar, där tycker jag det, det är 

liksom väldigt sällan man ser en mamma som går tillbaka och jobbar efter tre 

månader…” – Alice  

 

Medias bild av vad som anses vara en ”god moder” upplevs påverka mammorna och bidra till 

en ökad stress att leva upp till förväntningarna men även reaktioner och åsikter från 

omgivningen är något som kan komma att påverka mammorna. Mammorna förklarar hur dessa 

åsikter från omgivningen gör att man ibland ifrågasätter sig själv och de val man har gjort eller 

är på väg att göra och att man ibland är rädd för att omgivningen ska döma en utefter ens beslut.   

 

”… man är ju människa så man påverkas ju indirekt ändå av kommentarer, alltså 

det sätter sig väl någonstans ändå… asså, det är klart att det sätter ju spår och 

man reflekterar ju ändå över det, det är ju inte så att man skakar av sig det och 

går vidare…” – Karin 

 

Dessa reaktioner och åsikter från omgivningen var något som man ofta upplevde kom från den 

äldre generationen till skillnad från den yngre generationen, att tiderna har och håller på att 

förändras gällande synen på föräldraskap och föräldraledighet. Alice beskriver exempelvis hur 

”…den äldre generationen vänder sig till mamman och frågar hur sover hen?...”, en upplevelse 

att mamman fortfarande anses vara den primära ansvarstagaren för barnen är något som 

mammorna upplever.  

 

Något som även var centralt för mammorna var upplevelsen av att man som mamma har svårt 

att göra rätt. Som tidigare nämnt upplever mammorna att man ibland blir ifrågasatt och dömd 

baserat på ens val, det är dock tydligt att detta bidrar till en ambivalens eftersom att mammorna, 

även om de enligt normen lever upp till förväntningarna, upplever att man ändå kan få negativa 

reaktioner från omgivningen. Karin svarar såhär på frågan om hon upplever att det finns vissa 

förväntningar på henne som mamma: 

 

”… när jag var föräldraledig med (barnets namn) så fick jag ju till mig ”oj vad 

tidigt du börjar jobba”… när man då går ner i tid för att vara hemma med barnen 

lite mer då fick jag ju som till mig ”oj nu har du hamnat i kvinnofällan”… - Karin 

 

Att hamna i kvinnofällan menas, i detta fall enligt mammorna att man som kvinna exempelvis 

börjar jobba deltid och riskerar att halka efter i löneutveckling och i karriären. Karin upplevde 



 

 

 20 

även att det inte fanns någon balans, att: ”… antingen så är man för mycket med barnen eller 

så är man för lite med barnen…”.  Dessa yttre förväntningar på mamman och åsikter från 

omgivningen bidrar även till en diskussion om de förväntningar som mammorna upplever att 

de själva ibland sätter på sig själv och sitt moderskap. Detta bidrog till den andra kategorin inre 

förväntningar som syftar till att belysa detta och som nedan kommer att presenteras. 

 

Inre förväntningar och känslor hos mamman 

Det är tydligt att mammorna upplever en press på sig själv, en press som de upplever att de 

själva även sätter på sig själv. Mammorna vill leva upp till de förväntningar som ställs på dem, 

men även de visioner de själv har gällande familjelivet som de bland annat relaterar till sin egna 

uppväxt. Mammorna upplever att de allt som oftast drabbas av dåligt samvete gentemot sina 

barn, även om de är den av föräldrarna som spenderar mest tid med barnen. Mammorna 

upplever att det är de i deras parrelation som har dåligt samvete, medans de upplever att deras 

partner inte lider utav detta, Alice berättar att: ”… jag har alltid dåligt samvete och min sambo 

har aldrig dåligt samvete...”, Alice beskriver även hur dessa förväntningar på sig själv ibland 

kan bli för mycket att hantera och att man tillslut, oftast med lite perspektiv, kommer på sig 

själv med att försöka göra allt för mycket och att det tillslut blir en ohållbar situation.  

 

”… gud jag hade någon slags vision om att jag alltid skulle ha bullar hemma, jag 

ställde mig liksom och bakade bullar och det är ju skitjobbigt även utan en bebis 

som ammar var 40.e minut…” – Alice  

 

 

Dessa inre förväntningar är något som de flesta av mammorna upplever har varit mest 

framträdande vid första barnet och att man allt eftersom man fick fler barn kunde släppa lite på, 

att man med tiden blev mer trygg i rollen som mamma och vad som var rimligt att leva upp till. 

 

”… med mina första barn så hade jag jättehöga krav på mig själv som mamma… 

jag skulle vara jätteduktig med barnen, hemmet och mot min man…” - Agnes 

 

 

Tema 2 – Biologiska och praktiska förutsättningar vid uppdelningen av 

föräldraledigheten 

Vid frågor gällande vilket resonemang samt vad det är som ligger till grund för parens beslut 

gällande föräldraledigheten upplever många mammor att det finns både visa biologiska 

aspekter, såsom amning och hormoner som de varit tvungna att ta hänsyn till vid uppdelningen, 
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men även vissa praktiska aspekter. Mammornas syn på resonemanget och dessa aspekter 

kommer därför redovisas nedanför. 

 

Planeringen 

Det är tydligt att mammorna känner att de egentligen vill vara hemma med barnen en längre 

period trots att detta ibland kan strida mot dagens rådande jämställdhets ideal. Julia säger att 

”… jag var helt enkelt jätteegoistisk och bara rev av mig ett år…” vid frågan om hur de delade 

upp föräldraledigheten, i detta fall med andra barnet. Något som är framstående vid frågor 

gällande uppdelningen och planeringen är att de mammor som har fler än ett barn upplever att 

de efter första barnet blev just med ”egoistisk”. De upplevde att man med det första barnet 

ibland gick miste om vissa saker som skedde i barnets utveckling och att man därför vid det 

andra barnet ville stanna hemma längre och därmed minimera risken för ”panik” att gå miste 

om saker och ting.  

 

”… nu har ju jag som blivit lite mer egoistisk för att jag känner att kämpa i nio 

månader då ska man väl få lite större del av kakan (föräldraledigheten) på något 

sätt…” - Ebba 

 

Det är också tydligt att många av mammorna upplever att deras partner ger dem företräde och 

i vissa fall även vetorätt att planera och bestämma föräldraledigheten då hon är den som har 

varit gravid.  

 

”… han tänker att jag har första tjing bara för att jag typ har burit barnet ungefär 

att det som har blivit lite underförstått…  om vi skulle hamna i en diskussion så 

tror jag att han skulle lägga sig av den anledningen att han tänker att jag har 

rättigheter typ…” – Karin 

 

Detta är även något som Ebba upplever då hon säger att hennes man ”…tycker väl att jag har 

första tjing eftersom jag har gått igenom en graviditet jag inte trivdes i…”. 

 

Kroppsliga hinder 

En anledning till att mammorna just känner att de var ”egoistiska” vid planeringen av 

föräldraledigheten kan härledas till kroppsliga hinder. Många mammor upplever att de inte var 

beredd på den ”hormon-storm” som skulle skölja över dem efter födseln av deras barn och att 

dessa känslor i sin tur skulle bli en bidragande faktor till hur man planerade föräldraledigheten.  
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”… det har varit större liksom både liksom omställning och påfrestning både 

liksom psykisk och fysiskt än vad jag kanske hade förställt mig innan jag fick 

barn…” - Julia 

 

Hormoner och de oväntade känslorna har i sin tur gjort att mammorna i vissa fall har förlängt 

sin föräldraledighet då man inte har känt att man är redo att återgå till jobbet, Ebba uttryckte 

det så att ”…får jag för han (hennes partner) så är jag jättegärna hemma längre…”, något som 

även Julia uttryckte då hon upplevde att det var förtidigt att återgå till jobbet efter nio månader 

eftersom hon inte kände sig redo varken fysiskt eller psykiskt: 

 

”…det är ju ganska mycket hormoner i kroppen och påfrestningar även när du 

ammar och du är liksom vaken på nätterna och sådär, och sedan även 

känslomässigt att jag tror att jag nog kände att det kändes lite tidigt, att jag 

behövde lite mer tid liksom…” – Julia 

 

Amning är även något som mammorna resonerar kring, att man ofta känner sig begränsad och 

låst till att vara hemma med barnet den första tiden vilket därmed kan anses som en bidragande 

del till uppdelningen. Agnes nämner att hon började vara hemma då de ansåg att detta var bäst 

rent praktiskt ”… istället för att pumpa ur bröstmjölk, så av praktiska skäl började jag…”.  

  

Ekonomiska hinder  

Argumenten kring ekonomin är något som har förekommit hos alla respondenter, däremot är 

det tydligt att just resonemanget kring ekonomin har sett annorlunda ut för olika familjer. För 

Ebba och hennes familj var detta en central del då planeringen kring föräldraledigheten ägde 

rum: 

 

”… han (hennes partner) har bättre betalt än mig så vi förlorar ju faktiskt lite på 

att jag jobbar…” - Ebba 

 

Ebbas resonemang är något som skiljer sig från resten av gruppen, istället för att nämna 

ekonomin som ett argument och skäl för uppdelningen så var det många av mammorna som 

ansåg att det var barnens rättighet att få spendera tid med båda föräldrarna, men även att det är 

bådas ansvar att ta hand om barnen. Detta betydde att ekonomin ibland fick lida, i Julias familj, 

där hennes man tjänar betydligt mer än henne nämner hon att ”… skaffa barn är ju ändå en 

konkursaffär...”, och att det i deras fall ”… finns värden som är liksom viktigare än pengar…”. 

I Karins familj var det däremot en annan familjesituation, där tjänade hon betydligt mer än sin 

man, men var ändå den som var hemma längst. I Agnes familj har man istället resonerat kring 
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hur länge ekonomin tillåter hur länge man faktiskt kan vara hemma och hur långt 

föräldradagarna kan räcka.  

 

Tema 3 – Den komplexa jämställdheten 

Att leva jämställd är något som respondenterna upplever som komplicerat och att man allt som 

oftast har intentionen att leva jämställt men att det i praktiken är svårt, Julia beskriver det som 

att ”… jämställdheten åker ut genom fönstret då man får barn…”. Synen på jämställdhet och 

vad det innebär ter sig relativt lika för mammorna, nedan kommer deras syn, samt hur de 

resonerat kring jämställdhet och föräldraledigheten innan de fick barn och hur det blev då barnet 

var fött att redovisas.  

 

Mammornas syn på jämställdhet  

En central del i mammornas resonemang gällande jämställdhet i förhållande till föräldraledighet 

är vikten av att få bestämma själv. Karin beskriver att: 

 

”… jämställdhet i vår situation… är ju ändå att jag någonstans får bestämma 

själv hur länge jag vill vara hemma, men även att han (hennes man) ska få komma 

till tals…” - Karin 

 

Både Julia och Ebba säger att det är viktigt att man delar lika när det kommer till ansvaret och 

att sätta barnet i första hand. Men att dela lika behöver inte alltid betyda att man delar lika på 

allt runtomkring eller föräldraledigheten utan att man, som Julia beskriver det: ”… att man är 

lika ansvarig…”, vikten av att båda ska vara lika mycket förälder. Det är även viktigt för 

mammorna att man delar lika på de ekonomiska utgifterna, att man är jämställd rent 

ekonomiskt. Alice uttrycker att det är viktigt att man inte förlorar på att vara föräldraledig och 

i Alice familj ”… är vi jämställda på det sättet att vi typ delar på alla utgifter…”. Alice har 

även bytt jobb för att det ska passa bättre i familjepusslet och för att kunna spendera mer tid 

med familjen. Att båda föräldrarna ska få förutsättningen och möjligheten att vara förälder, 

oberoende på ekonomi, jobb och kön är något som mammorna tycker är viktigt.  

 

Ebba upplever att det finns en motsatt effekt och bidragande stress och press när man talar om 

jämställdhet, hon upplever nämligen att det har blivit viktigt att man måste leva jämställt och 

därmed exempelvis dela lika på föräldraledigheten, även om man, som i hennes fall inte vill 

och att man därefter ibland behöver försvara sitt val: 
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”… man har väl fått synpunkter från annat håll att ”ja men det är klart att man 

ska vara jämställd, säger man att man är feminist så ska man ju i alla fall kunna 

dela på föräldraledigheten”...” – Ebba 

 

En annan aspekt som mammorna även diskuterar är att det bör vara jämställt i alla dimensioner 

av familjelivet, inte bara att man delar lika på föräldraledigheten. Många av mammorna anser 

att det är viktigt att leva jämställt för relationen då man får en ökad förståelse för varandra. 

Mammorna nämner att deras partners, innan de själva hade varit föräldraledig, hade vissa 

åsikter kring varför hon exempelvis inte hunnit städat eller lagat mat lagom till att hennes 

partner kom hem. Julia återberättar en diskussion hon hade med sin man då han just hade 

kommenterat detta: 

 

”ja men vadå du har ju oceaner av tid?” (härmar hennes man), och sen när han 

själv började vara föräldraledig så är det liksom suck och pust och ”fan nu får 

man snart fara till jobbet och vila upp sig, det är ju semester och vara på jobbet 

jämfört med att vara hemma med tre ungar” (härmar sin man) – Julia 

 

Citatet ovan visar vikten av att båda föräldrarna har sin egen erfarenhet av att vara föräldraledig 

för att sedan kunna förstå hur tidskrävande det är att ta hand om ett barn. Flera av mammorna 

berättade att det inte alltid fanns tid att sköta hemmet samtidigt som man tog hand om sitt barn, 

Karin beskriver det som: 

 

”… det är inte en dans på rosor och att man ska hinna både städa, laga mat och 

tvätta och roa en unge samtidigt att det inte är så himla lätt… så jag tvivlade på 

att han skulle tycka att det var en dans på rosor…” - Karin 

 

De upplever alltså överlag att det är viktigt att ha denna förståelse för varandra och att det i sin 

tur kan skapa ett mer jämställt levnadssätt eftersom mammorna upplever att det är viktigt för 

pappans relation till barnen, men även för relationen sinsemellan då man som tidigare nämnt 

får en ökad förståelse för varandras situation.  

 

”… Båda är lika mycket föräldrar, båda är lika viktiga för barnen…” – Julia 
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Initiala intentioner (teori)  

Som tidigare nämnt upplever mammorna att det är svårt och komplicerat att leva jämställt trots 

att viljan att leva jämställt finns där, mammorna känner att det är viktigt men att det blir svårt 

då man får barn. Här spelar hormonerna ännu en gång en viktig roll vilket i sin tur kan försvåra 

för en möjlighet att dela mer jämställt, Julia säger att: 

 

”… jag hade väl exempelvis inte trott att de här känslomässiga bitarna kring att 

gå tillbaka att jobba att det skulle vara som så pass starkt…” - Julia 

 

Karin berättar hur hon och hennes partner hade intentionen att dela på föräldraledigheten, men 

att detta som tidigare nämnt kom att ändras då hon upplevde att hon gick miste om för mycket 

av barnets utveckling och blev därav hemma längre. Julia berättar hur även dem hade 

intentionerna att vara hemma lika länge men att hon under föräldraledigheten blev av med 

jobbet vilket i sin tur gjorde att även hon blev hemma längre, Agnes nämner att ”… vi hade väl 

önskat att det skulle bli så lika som möjligt…”. Detta visar att många av mammorna hade 

intentionerna att leva jämställt men att vissa faktorer uppkom vilket gjorde att detta inte gick.   

 

Vad som skedde (praktik)  

Alla mammor har svarat att de upplever att de inte lever jämställt då de har fått frågan ”upplever 

du att ni lever jämställt?”. Det är tydligt att vissa av mammorna känner att pappan blir mer 

involverad och delaktig i barnets liv efter de första sex månaderna, Ebba nämner att det tog 

längre tid för hennes man att tänka barnet i första hand och Agnes nämner att: 

 

”…av naturliga skäl om man väljer att amma är det svårt för pappan, så det blir 

ju enklare efter första halvåret att kliva in…” - Agnes 

 

Mammorna beskriver att ojämställdheten gör sig som tydligast då det gäller ansvaret över 

barnen och hushållet, något som man tidigare nämnt som en viktig punkt då mammorna svarat 

på hur deras syn på jämställdhet är. Mammorna känner att det är lätt att falla in i en traditionell 

uppdelning och ordet projektledare är återkommande hos mammorna och de upplever att det 

är dem som behöver organisera, planera inköp och att det är en tydlig uppdelning i 

hushållsarbete där mannen är utomhus och kvinnan inomhus. Att just vara projektledare är 

enligt mammorna frustrerande och Julia nämner att hon blir: ”… jag blir skit irriterad, 

jätteirriterad…”, när hon får frågan över hur hon känner att ha denna roll. Alice nämner att: 



 

 

 26 

”… jag är absolut den som planerar allting för hela vår familj…” och att det ibland känns 

övermäktigt och säger att: 

 

”… ja tycker det är så jobbigt att det är jag som måste bestämma allting jag har 

inga problem med att göra det men jag tycker det är så jobbigt att jag måste 

bestämma att imorgon ska du tvätta för då ska jag träna, på tisdag får du träna 

och då ska jag iväg med mina kompisar, jag tycker att det hade varit roligare att 

samverka fram det, men han har inget intresse…” – Alice 

 

Mammorna nämner att detta ibland har lett till konflikter med deras partner och att de känner 

att de ibland får en till arbetsuppgift i hemmet, att uppfostra deras partner.  

 

”… Borde inte våra män ta ansvar för sig själva, är det liksom mitt jobb? Då är 

det ju fortfarande mitt ansvar dessutom att liksom uppfostra en vuxen 

människa…” – Julia 

 

”… det faller antingen på mig att göra det eller att säga åt min partner att göra 

det…” - Alice 

 

Mammorna upplever att det, som tidigare nämnts finns en förväntan på att de ska vara hemma 

med barnen och att de inte får samma uppskattning som sin man vid föräldraledigheten. Julia 

upplever att ”… män är så jävla duktiga så fort de gör något…” och att hennes man behöver 

beröm och uppmuntran för att ordna saker i hemmet. Julia nämner även att berömmet allt som 

oftast kommer från den äldre generationen, Agnes upplever att: 

 

”…för att min man är föräldraledig och då per automatik är så otroligt bra att 

han har gjort det…” - Agnes 

 

Även Alice upplever att hennes man har fått mer uppmuntran och beröm då han har varit 

föräldraledig tillskillnad från henne och säger: 

 

”… varför ska han ha cred för att han har varit ledig eller för att han är en bra 

pappa som vabbar?...” - Alice 

 

Hon nämner att hon tycker att det bör vara en självklarhet att man som förälder ska vara hemma 

med sitt barn, om man har förutsättningarna för det.   

 

Avslutningsvis har de mammor som intervjuats för denna studie nämnt att de är relativt nöjda 

med sättet de har delat upp föräldraledigheten. Ingen av dem känner att de har gjort en 
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uppoffring i och med att de har varit föräldralediga längre än sin partner. Däremot nämner de 

att det bland deras vänner som även har barn uppkommer diskussioner kring hur man år 2018 

fortfarande lever i gamla mönster, hur lätt det är att trilla dit och hur viktigt det är att bryta dessa 

normer. Alla mammor har nämnt att de känner en lycka, värme och meningsfullhet att få vara 

hemma med barnen en längre tid under en period som exempelvis Karin benämner som att: ”… 

nu är det en begränsad period när jag måste typ bara njuta av att vara ledig för den kommer 

aldrig igen…”.  

 

”… jag ser det ju som en bonus att fått varit hemma med mina barn…” – Agnes 
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Diskussion 
 

Något som är framträdande i empirin vilket även går i linje med hur Bekkengen (2002) 

resonerar kring traditionella könsroller är hur lätt det är att hamna i dessa traditionella 

beteendemönster där mammorna känner pressen att införliva de förväntningar och normer som 

finns på föräldraskapet. Trots att majoriteten av mammorna som deltagit i denna studie på något 

sätt har uttryckt att de haft intentionen att dela jämställt på föräldraledigheten har man ändå 

upplevt att man hamnat i ”kvinnofällan” som de själv uttrycker det. Mammorna har exempelvis 

hamnat där genom att de intagit rollen som projektledare för familjen, medvetet eller omedvetet. 

Intentionen att dela jämställt och lika har funnits hos mammorna men att det som tidigare nämnt 

är lätt att inta traditionella roller vilket i sin tur bidrar till att det uppstår en konflikt mellan 

viljan att ha ansvaret men samtidigt viljan att dela på det med sin partner.  

 

Denna studie har visat att det finns vissa aspekter som mammorna och deras partner haft i 

åtanke, medvetet och omedvetet vid planeringen av föräldraledigheten. Det är tre av Bekkengen 

(1996, 2002) fyra hinder som mammorna i denna studie implicit nämner som bidragande 

faktorer till en mindre jämställd fördelning. Det hinder som inte nämnts lika frekvent är 

arbetsgivarens attityder, detta kan förklaras med att fokus vid intervjuerna låg kring 

föräldraledighet och jämställdhet inom familjen, utanför arbetsmarknadens påverkan. Däremot 

är de tre hindren, traditionella könsroller, ekonomiska skäl och modern något som diskuterats 

under intervjuerna.  

 

Traditionella könsroller har i början på detta avsnitt diskuterats och synliggjorts, skäl av 

ekonomisk karaktär var framträdande under intervjuerna och blev i sin tur en kategori i 

analysen. Däremot har resonemangen kring ekonomin sett olika ut för paren och mammorna 

har stannat hemma vare sig mannen har tjänat mer eller mindre vilket går i linje med statistik 

från Försäkringskassan (2016). Bekkengen´s (2002) resonemang gällande att man kan härleda 

detta till att mannens inkomst till familjekassan anses vara viktigare än kvinnans är däremot 

inget som mammorna i denna studie explicit eller implicit har uttryckt. Resonemangen har 

snarare cirkulerat kring att ekonomin får bli sämre under en period då barnen har rätt till båda 

föräldrarna till att ekonomin helt har fått styra föräldraledighetens uppdelning. Empirin visar 

på att biologiska aspekter såsom hormoner och amning har varit något som mammorna 

uppmärksammat som har påverkat uppdelningen av föräldraledigheten, antingen vid 

planeringsfasen eller något som kommit att påverka längden på ledigheten då barnet är fött. 
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Bäcklund-Wiklund och Bergsten (1997) resultat från deras studie, där män ofta upplevde att 

dem inte var föräldralediga på grund av hänsyn till kvinnan är något som går i linje med resultat 

från denna studie där mammorna upplever att de har första ”tjing” och förtur till att vara 

föräldraledig.   

 

Rollstressteorin såsom Nordenmark (2004) beskriver tydliggörs till viss del i denna studie, 

mammorna upplever att det är stressig att leva upp till kraven på de olika multipla roller som 

exempelvis mamma, partner och projektledare. Något som en av mammorna beskriver som 

övermäktigt. Det skapas även en frustration och irritation hos mammorna då de i vissa fall 

upplever att de även måste uppfostra sina män att ta mer ansvar för hem och familj. Stressen 

över att inte hinna med visar sig i sin tur leda till dåligt samvete hos mammorna över att inte 

räcka till och även dåligt samvete över att man, trots att man spenderar mest tid med barnen 

fortfarande har dåligt samvete över att det är för lite.  

 

Det som ovan beskrivs är det som Ås (1979) betecknar som dubbelbestraffning, hur man än gör 

kan man aldrig finna en balans som är bra nog. De skuldkänslor över att inte räcka till är något 

som mammorna upplever skapas från omgivningen, särskilt från den äldre generationen men 

även från exempelvis sociala medier. Mammornas val har i vissa fall ifrågasatts av 

omgivningen och det blir i denna diskussion även tydligt att det finns olika förväntningar på 

män och kvinnor hos just omgivningen. Det är märkbart att mammorna upplever att deras 

partner får mer positiv uppmärksamhet då de är föräldralediga tillskillnad från de själva. Något 

man möjligen skulle kunna beskriva och problematisera som en slags dubbelbelöning för 

männen tillskillnad från dubbelbestraffning för kvinnorna. Detta eftersom det upplevs finnas 

mindre förväntningar på pappan att vara föräldraledig vilket i sin tur gör att när han väl är det 

får mer uppmuntran och beröm. Detta är i linje med Hirdmans (1990) resonemang kring den 

manliga normens primat, männen kliver in på den arena som kvinnor tidigare har dominerat 

och därmed höjs statusen att vara föräldraledig som man och männen får visad uppskattning 

och beröm. Däremot är det, som även Hirdman (1990) antyder, av vikt att upplösa 

isärhållningen mellan könen för att nå förändring. Det skulle därmed kunna anses vara bra att 

männen får uppskattning vid ökat ansvar inom familjelivet för att just nå förändring. Men det 

är även av vikt att motverka den dubbla bestraffningen som kvinnor ofta får uppleva när de i 

sin tur allt mer rör sig mot andra arenor, exempelvis om de väljer att återgå till arbete ”tidigare” 

än vad den genomsnittliga mamman gör. Men det är även viktigt att inte dubbelbestraffa om de 

gör motsatsen, att de istället väljer att gå ner i arbetstid för att få mer tid med barnen. 
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Ovanstående är viktigt för att i sin tur jämna ut maktförhållandet mellan män och kvinnor. Som 

ovan beskrivits, att kvinnorna upplever att män får mer beröm för samma jobb och att de i sin 

tur upplever en slags bestraffning tyder på att det fortfarande finns ett ojämnt maktförhållande 

vilket innebär att genussystemet än idag upprätthålls.   

 

Hirdmans (1990) genuskontrakt är även något som gör sig tydligt i studien. Detta gör sig tydligt 

i empirin då mammorna beskriver att de har en vision om hur familjelivet ska se ut som ofta 

relaterar till sin egna uppväxt eller vad man ser runt omkring sig. Mammorna berättar att 

papporna ofta gett dem förtur till att vara föräldraledig med argumentet att hon har varit gravid 

men vad som även är tydligt i empirin är att omgivningen även förutsätter att mamman ska vara 

hemma första året. De olika föreställningarna och idéerna, formella och informella regler och 

normer som finns mellan könen gör sig tydliga och upprätthålls vilket är något som Hirdman 

(1990) i sin tur säger bidrar till en slags överenskommelse mellan två enheter, mamman och 

pappan. Med andra ord finns det ett tydligt genuskontrakt mellan mammorna och papporna i 

denna studie och inre och yttre förväntningar på hur familjelivet ska se ut präglar deras 

genuskontrakt. 

 

Det faktum att mammorna i denna studien har nämnt att det är viktigt att pappan ska vara 

föräldraledig för att få en ökad förståelse för varandra går i linje med det som Nordenmark 

(2004) resonerar om i förhållande till innehavet av multipla sociala roller. Att det i vissa fall 

kan vara just viktigt att inneha multipla sociala roller då det kan underlätta för 

kommunikationen mellan föräldrarna och en möjlighet att förstå varandras vardagserfarenheter. 

Däremot har det i denna studie framkommit att mammorna inte alltid känner sig tillfredsställda 

med exempelvis rollen som projektledare i familjen i kombination i rollen som mamma, detta 

kan anses kontrastera rollexpansionsteorin till viss del där ett innehav av ett flertal multipla 

roller anses bidra till en ökad meningsfullhet och välbefinnande. I detta fall upplever kvinnorna 

att denna roll bidrar till frustration och irritation. Något som däremot går i linje med teorin är 

att mammorna beskriver att de finner en lycka och upplever att det är en bonus att få vara med 

sina barn under en period i barnens liv som är begränsad, vilket å andra sidan går i linje med 

rollexpansionsteorin.  

 

Genom den ovanstående analysen med hjälp av multipla sociala roller är det därmed tydligt att 

mammorna i denna studie upplever en ambivalens i och med innehavet av olika roller. Det 

upplevs både som en stress i form av exempelvis rollen som projektledare för familjen, men att 
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man å andra sidan upplever positiva aspekter i form av bonusen att få spendera mer tid 

tillsammans med deras barn i rollen som mamma. 

 

Som tidigare nämnt skapades föräldraförsäkringen för att underlätta för att båda föräldrarna 

skulle kunna arbeta samt vara hemma med barnen. Då denna studie har intervjuat den grupp 

mammor som har varit föräldraledig längre än pappan lever paren vid tillfället för intervjun 

redan, sett objektivt, ojämställt och därmed bekräftar normen. Däremot är resonemanget och 

mammornas berättelser, upplevelse samt syn kring föräldraledighet och jämställdhet det 

intressanta och även kärnan i denna studie. Mammorna visar även på en medvetenhet och 

möjlighet att problematisera och reflektera kring ämnet.  

 

Jämställdhet ser olika ut för varje individ, men något som är framträdande är att det är viktigt 

att få bestämma själv, jämställdhet för mammorna i denna studie behöver därmed inte innebära 

ett jämt fördelat uttag av föräldradagar mellan föräldrarna. Staten har försökt styra och 

underlätta för en mer jämställd fördelning hos svenska par och det framkommer att 

pappamånaderna bör utökas enligt en ny utredning från Regeringen (2017). Staten vill därmed 

kontrollera föräldraförsäkringen och uttaget av dagar allt mer.  Samtidigt menar Frida Rós 

Valdimarsdóttir (2005) att Sveriges framgång i frågan gällande jämställdhet och 

föräldraledighet beror på att Sverige erbjuder en flexibel föräldraförsäkring med många 

rättigheter. Möjlighet till flexibilitet och att få bestämma själv är även något som mammorna i 

denna studie nämner som viktigt, som nämnts ovanför behöver jämställdhet inte enbart betyda 

ett jämställt uttag av föräldradagar, det är viktigare för mammorna att man istället exempelvis 

delar jämt ekonomiskt och på ansvaret inom familjen. Det min studie visar tillsammans med 

Rós Valdimarsdóttir´s (2005) rapport kan ses kontrastera Regeringens (2017) nya förslag där 

de vill kontrollera föräldraförsäkringen allt mer. Det blir då intressant att problematisera kring 

om det är viktigt att det på papper ser ut som att man i Sverige lever jämställt eller om det finns 

andra aspekter som är viktigare att arbeta med samt om ökad kontroll är grunden till ett mer 

jämställt samhälle. Frågan som nu uppkommer är om förslaget från Regeringen är något som 

kommer upplevas som problematiskt eller uppskattas av svenska familjer? Och om 

föräldraförsäkringen är tillräcklig för att nå jämställdhet inom familjen? 
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Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer med mammor som är eller har varit 

föräldralediga längre än sin partner undersöka deras subjektiva syn på och upplevelse av 

jämställdhet och föräldraledighet samt varför de har gjort deras val.  

 

Utifrån mammornas beskrivningar blir det tydligt att de upplever att det är komplicerat att leva 

jämställt, att man allt som oftast har en intention att göra det men att det sedan barnet är fött 

blir allt svårare. Mammorna upplever att de allt som oftast får huvudansvaret över både barn 

och hem och känner att de intar rollen som projektledare i familjen. Det är viktigt för 

mammorna att man delar lika på ansvar och hushållssysslor och att man alltid har i åtanke att 

båda är lika mycket föräldrar till barnen. Det är även viktigt för mammorna med jämställdhet 

rent ekonomiskt, då det upplevs vara viktigt att ingen av föräldrarna ”förlorar” på att vara 

föräldraledig. Det är samtidigt viktigt att båda föräldrarna under någon period är föräldraledig 

då de upplever att det ger en ökad förståelse för varandra. Däremot behöver inte jämställdhet 

enbart betyda att man delar lika på föräldraledigheten utan det beskrivs av mammorna att det 

är andra aspekter som spelar in, exempelvis det som beskrivits ovan. Det som framgår tydligt i 

mammornas subjektiva beskrivning av begreppet jämställdhet i relation till föräldraledighet är   

vikten av att just få välja och bestämma själv, betydelsen av detta är något som blivit allt 

tydligare för mammorna i och med föräldraledighetens gång. Ovanstående redovisning 

besvarar den första frågeställningen, vad som är upplevelsen och synen på jämställdhet hos 

mammorna i relation till deras erfarenheter av föräldraledighet. 

 

 För att besvara den andra frågeställningen, vilka aspekter mammorna upplever och beskriver 

som kan ha påverkat dem i valet att stanna hemma längre under föräldraledigheten, där är det 

tydligt att det finns olika aspekter som de upplever kan ha ansetts ha en inverkan på valet. 

Mammorna berättar att ekonomi har framkommit vid resonemanget kring uppdelningen av 

föräldraledigheten, om än i varierande form hos de olika mammorna. Under vissa intervjuer 

nämndes ekonomi som ett av det främsta argumentet till att mamman var hemma lägre då hon 

har mindre lön än pappan. I andra intervjuer berättar mammorna att ekonomin var något man 

hade reflekterat över men att man i sin tur resonerade kring att ekonomin fick bli sämre en 

period då båda föräldrarna ansågs viktiga för barnet. Även de inre och yttre faktorerna har varit 

en betydande del, en upplevelse av en yttre och inre press i form av förväntningar samt upplevd 

stress över att missa barnens olika utvecklingsfaser, kombinerat tillsammans med aspekter av 
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mer biologisk karaktär såsom amning och hormoner. Detta berättar mammorna bidrog till en 

upplevelse av att de inte kände sig redo att återgå till arbetet som planerat, i denna studie 

framkom detta som en av de främsta aspekterna till att de varit föräldralediga längre än fadern 

då alla mammor resonerade kring detta.  

  

Föräldraförsäkringen är ett viktigt led i att skapa mer jämställda villkor mellan män och 

kvinnor, men det är tydligt att normer och förväntningar kring föräldraskap är så pass påtagliga 

att det krävs fler samhälleliga förändringar kring synen på föräldraskap. Framtida forskning bör 

därmed fokusera på vilka tydligare riktlinjer från statens sida som krävs för att lyckas med att 

nå ett mer jämställt föräldraskap eller om valet enbart bör ligga på föräldrarna själva.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

Informantbrev  

Hej! 

 

Mitt namn är Frida Jaeger Tronde, jag är 25 år och studerar just nu sista terminen på 

sociologiprogrammet, med inriktning mot socialpsykologi på Umeå Universitet. Nu under 

våren skriver jag min C-uppsats och jag undrar därför om du skulle vilja vara en del av den 

genom att genomföra en intervju tillsammans med mig.  

 

Uppsatsen handlar om att jag vill ta reda på föräldralediga mammors syn på föräldraledighet 

och jämställdhet och undersöka bakgrunden och varför man har gjort vissa val i förhållande till 

uppdelningen av föräldraledigheten. Därför söker jag dig som är föräldraledig mamma och 

som har tagit ut majoriteten av föräldraledigheten i förhållande till din partner.  

 

Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas för att använda som analys för min uppsats 

men du som informant kommer självklart att vara anonym. Intervjun kommer ta mellan ca 45-

60 minuter och kommer äga rum vecka 16 och 17 (undantag kan dock förkomma).  

 

Är du intresserad av att delta i min undersökning, eller har några frågor så får du gärna kontakta 

mig på: 

Mobil: 073 *** *** 

Email: ******* 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Jaeger Tronde 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Allmänt om respondenten 

Berätta om din familjesituation. 

Namn: 

Ålder: 

Civilstånd: 

Antal barn samt deras ålder: 

Utbildning:  

Hur länge har du varit föräldraledig/hur länge tänker du vara föräldraledig: 

Under vilken period (i barnets liv) var du föräldraledig:  

 

Frågor kring uppdelning av föräldraledigheten  

Hur har ni delat upp er föräldraledighet? 

- Hur resonerade ni kring föräldraledigheten, berätta hur ni kom ni fram till ert beslut? Hur såg 

förhandlingsprocessen ut? Hur kom det sig att ni gjorde på ett sådant sätt? 

- Fanns det några aspekter som påverkade hur ni valde att fördela ledigheten? Vilka aspekter? 

- Fanns det saker du tänkte på innan som gjorde att du valde att stanna hemma? Ge exempel, 

på vilka sätt? 

- Upplever du att det fanns förväntningar på dig (som mamma) att vara hemma längre? Andra 

förväntningar i föräldraskapet? 

- Var du och din partner överens kring beslutet om uppdelningen? Konflikt/Enighet? 

Hur tänker du kring VAB? 

- Vem förväntas att vara ledig vid VAB? Varför? 

 

- Diskuterade ni möjligheter för pappans ledighet och hur den skulle se ut? 

- Hur tycker du din partner klarar av att vara hemma med barnen? 

- Har du någonsin tvivlat på din partners ”kompetens” att vara föräldraledig? På vilket sätt? 

- Upplever du att det finns någon skillnad i föräldrarollen mellan dig och din partner? (gör du 

mer/mindre?) 

- Hur gick din tanke kring amning? Var detta något som du ansåg påverkade er uppdelning? 
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- I och med att du har varit föräldraledig en längre period än din partner, upplever du att du i 

och med detta har fått gjort vissa uppoffringar?  

 

Tankar kring jämställdhet  

- Är jämställdhet i förhållande till föräldraledighet något som du funderar över? Tankar och 

åsikter: 

- Vad innebär jämställdhet för dig? 

- Vad innebär jämställdhet för dig i förhållande till föräldraledighet? 

- Upplever du att ni lever jämställt? Hur tänker du kring det? 

- Tror du att folk i din omgivning tänker på jämställdhet?  

 

- Om Ja -Har ni känt att andra i er närhet haft åsikter på er uppdelning på något sätt? Kan du ge 

ett exempel? 

 

Vad är dina åsikter angående delad föräldraledighet? Är det viktigt?  

Har dina erfarenheter med föräldraledighet ändrat hur du tänker kring Jämställdhet?  

 

Avslut  

- Upplevde du att ni fick tillräckligt med information om hur föräldraförsäkringen fungerar 

innan ni gjorde ert val? 

- Tycker du att det är bra att staten försöker reglera jämställdheten i form av 

föräldraförsäkringen? 

– Hur har det (pappamånaderna) funkar för er?  

 

- Upplever du att du är nöjd med sättet ni har fördelat föräldraledigheten? Varför/Varför inte? 

 

- Är det något jag har missat att ta upp som du tycker är viktigt och vill dela med dig utav? 

 

Tack för din medverkan!  
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