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Abstract  

Studiens syfte är att att öka förståelsen för implementeringen av föräldraförsäkringen. Uttaget av 

föräldraförsäkringen skiljer sig mellan män och kvinnor och genom att undersöka om det finns 

könade normer (kopplat till föräldraförsäkringen) som påverkar män och kvinnor på olika sätt på 

arbetsplatsen, samt hur normer och informella regler på arbetsplatsen påverkar föräldrars uttag av 

föräldraförsäkringen, kompletteras tidigare studier på området. Studiens teoretiska ramverk utgörs 

av Feministisk Institutionalism och genom att intervjua föräldrar angående normer på sina 

arbetsplatser bidrar studien med kunskap om förldraförsäkringens informella regelverk.  

Studiens resultat ger en kvalitativ beskrivning om hur normer kring föräldraförsäkring är olika för 

män och kvinnor på arbetsplatsen. Kvinnor bemöts som den primära förälderns medan männen blir 

bemötta som den primära förvärvsarbetaren.  
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1. Inledning och problemformulering  

År 1974 fick Sverige sin föräldraförsäkring och det blev därmed möjligt för både män och kvinnor 

att vara hemma från sina förvärvsarbeten för att vårda och uppfostra sina barn. Föräldraförsäkringen 

ersatte nämligen en moderskapsförsäkring där enbart barnets mamma hade rätt att vara hemma 

under barnets första tid i livet. Trots att moderskapsförsäkringen ersattes av en könsneutral 

föräldraförsäkring, som gav båda föräldrarna möjlighet att vårda sina barn, så nyttjades 99,5% av 

försäkringen av kvinnor år 1974. När Föräldraförsäkringen utformades var dess huvudsakliga syfte 

att göra det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta trots att de fick barn samt att ge möjlighet till både 

mamman och pappan att ta hand om sitt nyfödda barn. Numera har föräldraförsäkringen ett uttalat 

politiskt mål om att uppnå ett en mer jämställd fördelning mellan kvinnor och män (SOU 2005:73, 

241, Försäkringskassan 2019c). 

!
Från att kvinnor nyttjade 99,5% procent av föräldraförsäkringen 1974 så har en förändring av 

uttaget skett. År 2018 ersattes kvinnor av 70,7 procent av de totala beloppet som Försäkringskassan 

betalade ut via föräldraförsäkringen. Resterande 29,3 procent av beloppet betalades ut till män 

(Försäkringskassan 2019d). Försäkringen har funnits i över fyra decennium men ett jämställt uttag 

har aldrig uppnåtts. Dock har det skett det en positiv utveckling utifrån målet om ett mer jämställt 

uttag. Sveriges föräldraförsäkring beskrivs som könsneutral då samma regelverk gäller för män som 

för kvinnor. Ändå skiljer det så pass mycket som 41,4 procentenheter mellan kvinnor och mäns 

uttag enligt Försäkringskassans statistik. Implementeringen av föräldraförsäkringen kan på så vis 

beskrivas som icke könsneutral i förhållande till de formella regelverket.  

!
För att uppnå ett mer jämlikt uttag mellan män och kvinnor har föräldraförsäkringen förändrats flera 

gånger. 1995 kom den så kallade ”mamma-/pappamånaden” då 30 dagar av de totala dagarna 

öronmärktes för vardera förälder. Syftet med denna förändring var att öka pappors uttag 

(Försäkringskassan 2019d). Andra åtgärder så som jämställdhetsbonus har också använts för att vid 

senare tillfälle tas bort (Försäkringskassan 2019e). Huruvida politiska reformer och formella regler 

kan eller ska styra för att uppnå ett mer jämställt uttag debatteras ofta i den politiska arenan. Olika 

partier har olika lösningar till den bristande jämlikheten inom föräldraförsäkringen. Exempelvis vill 

Centerpartiet återinföra jämställdhetsbonusen och arbeta med informationsspridning (Centerpartiet), 

medan Socialdemokraterna vill utöka de öronmärkta dagarna (Socialdemokraterna). För att förstå 

fenomenet fullt ut och vidare utforma rätt åtgärd, krävs kunskap om varför föräldrar väljer att ta ut 

föräldraledighet på det sätt de gör. Tidigare studier har exempelvis kommit fram till att familjer inte 
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utgår från ekonomiska faktorer i lika stor utsträckning som tidigare uppfattats (Försäkringskassan 

2013, 30), och att detta kan vara en av anledningarna till att jämställdhetsbonusen aldrig fick den 

effekt som var väntad eller önskad från politiskt håll. Tidigare forskning har undersökt vilka 

egenskaper och faktorer som tenderar att öka sannolikheten för ett mer jämställt uttag. Bland annat 

har studier kommit fram till att ålder, inkomst och utbildning spelar roll för föräldrars uttag 

(Försäkringskassan 2013, 27). Resultaten från tidigare studier indikerar även på att föräldrars 

arbetsplats spelar in när föräldrar ska välja hur och när de tar ut sin föräldraledighet (Alsarve och 

Boye 2012, 116, Almquist, Dahlgren och Sandberg 2011, 198). Någon forskning som fokuserar på 

hur arbetsrelaterade faktorer påverkar uttaget eller vilka normer som råder på arbetsplatser finns 

dock inte. Genom att ta avstamp i Feministisk Institutionalism och undersöka hur normer och 

informella regler på föräldrars arbetsplats påverkar och spelar roll i valet av uttaget av 

föräldraförsäkringen kan denna studie komplettera tidigare forskning och öka förståelsen för 

implementeringen av föräldraförsäkringen.  

!
2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökningen är att öka förståelsen för implementeringen av 

föräldraförsäkringen. Genom att undersöka hur normer och informella regler på arbetsplatsen 

påverkar uttaget av föräldraförsäkringen kompletteras tidigare forskning. För att göra detta kommer 

följde frågor besvaras:  

Finns könade normer (kopplat till föräldraförsäkringen) som påverkar män och kvinnor på olika 

sätt på arbetsplatsen? 

Hur påverkar normer och informella regler på arbetsplatsen föräldrars uttag av 

föräldraförsäkringen? 

!
3. Teoretiskt ramverk: Feministisk Institutionalism 

Feministisk institutionalism grundar sig i både New Institutionalism och traditionell feministisk 

teori. Genom att kombinera dessa teorier skapas ett verktyg för att kartlägga och undersöka hur 

institutioner är könade i både de politiska rummen och i samhällslivet. Grunden ligger i ett 

undersöka hur informella och formella regler interagerar med varandra och tillsammans skapar 

spelregler för vad som är accepterat beteende (Thomson, 180, Krook och Mackay 2011, 1). Vidare 
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analyseras hur dessa spelregler skiljer sig för män och kvinnor och hur dessa påverkar män och 

kvinnors liv på olika sätt. (Krook och Mackay 2011, 1). 

!
Utgångspunkten i Feministisk Institutionalism är att institutioner kan vara könade både i dess 

formella och informella utformning. Exempelvis kan en lag vara stiftad olika för män och kvinnor, 

eller regler enbart gälla beroende på om du är man eller kvinna. Är en lag eller policy utformad 

olika för män och kvinnor anses den vara könad i sin formella reglering. En informell regel kan 

också vara könad i den bemärkelse att män har och kvinnor har olika regler att förhålla sig till trotts 

att regeln inte är formellt utformad. Informella regler kan också få könade effekter som systematiskt 

skapar fördelar eller nackdelar för antingen män eller kvinnor. För att förstå hur institutioner är 

könade måste vi undersöka vilka regler som är rådande. Detta syftar både till formella och 

informella regler och vilka könade effekter de eventuellt skapar (Gains och Lowndes 2014, 527).  

!
Lagar är formella regleringar från lagstiftande församlingar, skapade i syfte att forma mänskligt 

beteende. I vissa fall handlar det om att upprätta lagar som skapar förutsättningar för beteende som 

anses önskvärt. I andra fall handlar det om att upprätta lagar som försvårar eller direkt förbjuder 

beteende som anses farligt eller icke önskvärt. Införandet av formella lagar är dock inte synonymt 

med att dess påtänkta effekter uppnås. Då lagar formuleras för brett i relation till deras syfte lämnas 

ett brett tolkningsutrymme öppet, vilket kan leda till en ineffektiv implementering av lagen i fråga. 

Således är en undersökning av enkom den formella regleringen inte tillräckligt. För att fullt ut nå en 

förståelse för implementeringen av en formell lag, också kräver en inblick i hur informella regler så 

som normer, idéer och praktiker tar sig uttryck i samhället (Krook och Mackay 2011, 5-11, 

Thomson 2017, 179-180). 

!
Inom feministisk institutionalism fyller således formella och informella regler rollen som 

analysobjekt, där det analyseras hur de tillsammans skapar könade spelregler i samhället. (Gains 

och Lowndes 2014, 524-525). För att undersöka detta krävs att både formella och informella regler 

definieras. Följande avsnitt beskriver vad som definierar en informell regler respektive formell 

regler. 

!
!
!
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3.1 Informella och formella regler 

!
Formella regler är lagar och regler som skapas och upprätthålls av en officiell övermakt. De 

beskrivs som officiellt formulerade regler med en tydlig tillika lagstiftad konsekvens för den som 

bryter mot regeln. Lagar formulerade av stat och upprätthålls av rättsväsen. Lagar är exempel på 

formella regler där handlingsutrymmet för vad som tillåts och inte tillåts finns nedskrivet i ord. 

Repressalier är också tydligt formulerade och en sanktion mot den som handlar i strid med lagen går 

att förutse. Formella regler kan även återfinnas på andra nivåer än i lagrum. Andra exempel kan 

vara en arbetsplats med nedskrivna policys och regler för vad som tillåts och inte på arbetsplatsen i 

fråga. I denna uppsats kommer Föräldraförsäkringens regelverk och lagrum att betraktas som 

formella regler och informationen är hämtad från Försäkringskassan.   

!
I kontrast till de formella reglerna återfinns informella regler som icke nedskrivna normer, idéer och 

praktiker som i kontrast till formella regler inte heller kommer med rättsliga repressalier som följd 

för den som bryter mot den informella regeln. Likt formella regler förstås informella regler även 

som regler för beteende över vad som är accepterat och icke accepterat beteende. Att bryta mot 

informella regler kan även det innebära sanktioner för den individ som handlar i strid med dem, 

men konsekvenserna finns inte nedskrivet och kommer i former såsom sociala sanktioner. Sociala 

sanktioner kan vara subtila och variera i olika former. Exempel på hur de kommer i uttryck kan vara 

skvaller, trakasseri, utfrysning och kommentarer (Helmke och Levitsk 2004, 723-727). I denna 

uppsats kommer intervjuer med föräldrar analyseras. Normer på föräldrarnas arbetsplatser är 

studiens analysobjekt och utgör dess informella regler.  

!
Den aktuella studiens teoretisk ramverk utgörs av Feminististisk Institutionalism och utgår från att 

både formella och informella regler har betydelse för att förstå implementeringen av  

föräldraförsäkringen. Studien kommer begränsas till att enbart analysera de informella reglernas 

påverkan på implementeringen. Vi vet redan att den svenska föräldraförsäkringens lagrum är 

könsneutralt utformad och därför kommer de formella regelverket inte analyseras. Däremot vet vi 

väldigt lite om informella regler på arbetsplatser och behöver därför undersökas och analyseras för 

att vidare kunna uppnå den aktuella studiens syfte; öka förståelsen för implementeringen av 

föräldraförsäkringen. Som tidigare beskrivits utgör normer studiens analysobjekt och detta begrepp 

operationaliseras under avsnittet Analysprocess.  
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4. Tidigare forskning 

Det finns flera studier som tidigare undersökt vilka egenskaper och variabler som ökar 

sannolikheten för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Nedan följer en generell genomgång av 

vad tidigare forskning kommit fram till kring ämnet. Avslutningsvis kommer den aktuella studiens 

frågeställning motiveras utifrån tidigare forskning.  

4.1 Individfaktorer 

Tidigare studier har kommit fram till en rad olika faktorer som ökar sannolikheten för föräldrar att 

nyttja föräldraförsäkringen jämnare mellan varandra. Vissa undersökningar studerar faktorer på 

individnivå, medan andra studier ställer faktorer i relation till vandra inom föräldraparet. När 

egenskaper på individnivå undersökts har det visat sig att pappor som har högre utbildning också 

tenderar att ta ut större del av föräldraförsäkringen än de pappor som har grundutbildning (ESO, 

51). Även män som är födda i Sverige tenderar att ta ut mer av föräldraledighet än män födda 

utanför Sverige (Andersson, Duvander, Evertsson och Ma 2019, 3). När det gäller inkomst tenderar 

pappor som är höginkomsttagare och låginkomsttagare att ta ut mindre av försäkringen än pappor 

som ligger mellan de två inkomstkategorierna (Andersson, Duvander, Evertsson och Ma 2019, 12 & 

Duvander och Sundström 2002, 442). Föräldrarnas ålder har också en viss påverkan av hur jämställt 

uppdelningen av uttaget blir. Yngre föräldrar tenderar att dela mer jämt mellan varandra än äldre 

föräldrar. Pappans ålder inom paret spelar dessutom större roll än mammans (Duvander och 

Sundström 2002, 442). De pappor som tar ut lång föräldraledighet har ofta god hälsa och besitter 

hög social status (Månsdotter, Fredlund, Hallqvist och Magnusson 2010, 339-340). De studier som 

gett oss denna kunskap är kvantitativa studier och ger oss därmed god kunskap om samband mellan 

olika faktorer, men begränsad kunskap om bakomliggande orsaker och motiv till sambanden.  

4.2 Faktorer kopplade till motiv och attityder inom föräldraparet 

För att förstå vilka motiv och faktorer som ligger till grund för uppdelningen av 

föräldraförsäkringen har intervjuer varit en populär metod (se exempelvis Alsarve och Boye 2012 

och Almquist, Dahlgren och Sandberg 2011). I dessa studier ställs faktorer i relation till varandra 

inom föräldraparet. Hur förhandlingen sker och processen som leder fram till beslutet av 

uppdelningen av föräldraförsäkringen tycks påverka hur uppdelningen blir. Explicita förhandlingar 

mellan båda föräldrarna tenderar till att leda till ett jämnare uttag än om förhandlingen ske implicit 

mellan föräldrarna (Alsarve och Boye 2012, 120). Även biologiska faktorer så som enbart 
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mammans möjlighet till amning ligger till grund för hur föräldrar väljer att dela upp sin 

föräldraledighet. I och med denna biologiska skillnad anser många föräldrapar det som en 

självklarhet att mamman skall vara hemma den första tiden av föräldraledigheten (Alsarve och 

Boye 2012, 111, Almquist, Sandberg och Dahlgren 2011, 198). Familjens ekonomi samt mannens 

rätt till föräldraledighet är framträdande faktorer som påverkar förhandlingen. Även jämställdhets 

ideal och idéer om barnets bästa påverkar beslutet (Alsarve och Boye 2012, 123). Brist på sociala 

nätverk för män under tiden som de är föräldraledig ligger också till grund för att män tar ut mindre 

föräldraledighet (Almquist, Sandberg och Dahlgren 2011, 203).  

4.3 Arbetssituationen  

Arbetssituationen för nyblivna föräldrar har också varit föremål för forskning men här finns ännu 

begränsad kunskap. Gemensamt för dessa studier är att de kommer fram till att arbetssituationen 

tycks påverka uppdelningen av föräldraförsäkringen mellan föräldrar. Dock framgår det inte hur 

arbetssituationen påvekar beslutet. 

I en intervjustudie av Anna-Lena Almquist, Lars Dahlgren och Anette Sandberg uppger pappor att 

deras arbete mer eller mindre krävde att de inte skulle ta en lång frånvaro från jobbet. Det 

presenteras dock inte hur detta sker mer än att de om uppger detta inte hade några direkta problem 

med sina chefer kring frågan, utan att det grundade sig i deras egen känsla av att de inte ville eller 

kunde vara frånvarande under en längre tid (Almquist, Dahlgren och Sandberg 2011, 198-199). När 

Jenny Alsarve och Katarina Boye intervjuar föräldrar framkommer det att mäns arbetssituation 

ibland anses som ett hinder för att ta ut föräldraledighet på ett annat sätt än vad det gör för kvinnor. 

Mäns handlingsutrymme för att ta ut föräldraledighet beskrivs mer flexibelt medan kvinnors 

föräldraledighet beskrivs som en anpassningskedja där män anpassar sig till arbetet, och kvinnor 

anpassar sig i sin tur efter männen (Alsarve och Boye 2012 , 205, 116). I tidigare studier konstateras 

även att pappor som jobbar inom offentlig sektor eller på kvinnodominerande arbetsplatser tenderar 

att nyttja föräldraförsäkringen i större grad än pappor som arbetar i privat sektor eller på en 

mansdominerad arbetsplats (ESO , 52). I en ytterligare studie gjord av Ann-Zofie Duvander 

framkommer det att de allra flesta anser att arbete, inkomst, familj och jämställdhet är viktigt, men 

att olika variabler trumfar varandra för män och kvinnor. Det konstateras att kvinnor värderar 

familjen och arbete högt. Resultaten visar däremot att familjen prioriteras framför arbetet när 

kvinnor ska väl ska välja. Duvander menar att det är troligt att kvinnor värderar sin tid i hemmet 

mer än det de förluster de drabbas av på arbetsplatsen (ekonomiska och befordringsmöjligheter). 
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Duvander föreslår att detta kan ha sin förklaring i att män generellt tjänar mer än kvinnor och därför 

då också förlorar mer inkomst vid föräldraledighet. En annan förklaring Duvander föreslår som en 

möjlig förklaring är att män upplever fler negativa konsekvenser på arbetsplatsen än kvinnor vid 

länge frånvaro (Duvander 2014, 921-922).  

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att föräldrars arbetssituationer har en påverkan för 

uppdelningen av föräldraledigheten. Duvander föreslår att en möjlig förklaring till varför arbetet 

trumfar familjen för män kan vara att män upplever fler negativa konsekvenser än kvinnor vid 

längre frånvaro (Duvander 2014, 921-922). Det framkommer också i Alsarve och Boyes studie att 

männens arbetssituation ses som ett hinder för att ta ut en längre föräldraledighet (Alsarve och Boye 

2012, 116). Det vi dock inte vet är hur, eller på vilket sätt arbetssituationen påverkar uttaget. I 

Almquist, Sandberg och Dahlgrens studie uppger pappor som tagit ett relativt kort uttag att de inte 

hade problem med arbetsgivaren, men att de själva upplevde en motvillighet att vara borta från 

arbetet under en längre tid (Almquist, Dahlgren och Sandberg 2011, 198). Genom att undersöka hur 

normer och informella regler på föräldrars arbetsplats påverkar och spelar roll i valet av uttaget av 

föräldraförsäkringen kan vi komplettera tidigare studier och öka förståelsen för implementeringen 

av föräldraförsäkringen.  

5. Metod  

För att undersöka hur normer och informella regler påverkar uttaget av föräldraledighet så väljs en 

kvalitativ metod. En kvalitativ studies styrka ligger i dess möjlighet att undersöka femomenets 

mening och djupare skapa en förståelse för orsakssamband (Esaiasson et al. 2017, 212). Kvalitativ 

metod ger oss verktyg att beskriva, förklara samt tolka relationer och positioner i samhället för att 

vidare analysera och generera en mer nyanserad kunskap av fenomenet (Ahrne och Svensson 2011, 

10). Forskning som utgår från kvalitativa metoder vill på nära håll studera fenomenet för förstå och 

uppfatta fenomenets kontext, komplexitet och ”se världen med deras ögon” (Bryman 2018, 

487-488). Den kvantitativa forskaren söker kunskap kring beteenden, värderingar, åsikter och 

normer i den kontext som undersöks. Till skillnad från kvantitativ metod som vill synliggöra och 

genererar storskaliga samband syftar kvalitativ metod till att förstå fenomenet närmare och i dess 

sociala verklighet och ge kontextuell förståelse (Bryman 2018, 488). I den aktuella studien är syftet 

att öka förståelsen för implementeringen av föräldraförsäkringen genom att undersöka hur normer 

och informella regler påverkar uttaget av föräldraförsäkringen. För att undersöka detta krävs en 
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metod som ger information om rådande normer på föräldrarnas arbete. Således anses en kvalitativ 

metod vara användbar för att uppnå studiens syfte.  

!
Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån Feministisk Institutionalism och via ett explorativt 

angreppssätt kommer föräldraförsäkringens informella regler att analyseras. Det explortiva 

angreppsättet innebär att inte teorin tillämpas för att synliggöra eller hitta generella samband och 

heller inte aspirera på att verifiera eller falsifiera någon teori utan att utforska outforskade områden 

för att hitta nya möjliga förklaringar om orsaksamband. I denna studie kommer teorin tillämpas som 

bakgrund till studien och styra processen. För att göra detta anses en intervjustudie lämplig.  

!
Denna studies datainsamlingen består av 14 intervjuer med föräldrar som varit föräldraledig. 

Samtalsintervjuer är en användbar metod när frågeställningen syftar till att synliggöra hur ett 

fenomen gestaltar sig eller ”/…/ är bra på att blottlägga praktiker som tas för givna eller är 

”osynliga” för inblandade personer” (Esaiasson et al. 2017, 261-263). I denna studie är ”fenomenet” 

eller ”praktiker” just normer kopplat till föräldraledighet. I Metodpraktikan beskriver författarna hur 

samtalsintervjuer ger god information kring ett händelseförlopp eller hur det fungerar i en 

organisation (Esaiasson et al. 2017, 235). Forskarens uppgift vid en samtalsintervju är att förstå 

personen som intervjuas värld och upplevelse för att vidare förstå fenomenet. På så vis kan 

forskaren sedan systematiskt tolka och analysera materialet (Esaiasson et al. 2017, 262). Genom att 

intervjua föräldrar angående normer kring föräldraledighet får vi information om de normer som 

råder på arbetsplatsen. Vidare genomförs en systematisk analys av informationen och en större 

förståelse för hur implementeringen av Föräldraförsäkringen kan uppnås. 

!
5.1 Urval 

För att finna personer att intervjua sattes information kring undersökningen upp på tre slumpmässigt 

valda förskolor (11 avdelningar) i en mellanstor stad i Sverige. Tre kriterier för att delta i 

undersökningen formulerades; 1) att vara en förälder som tagit ut föräldraledighet från sitt 

förvärvsarbete, 2) att barnet inte fyllt tre vid tidpunkten för intervjun och 3) kön (en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor söktes för att kunna urskilja eventuella skillnader av bemötande mellan de 

båda könen). Att vara förälder som tagit ut föräldraledighet från ett arbete är centralt för studien. Att 

barnet inte ska vara äldre än tre år motiveras delvis av att föräldrarnas upplevelse inte ska ligga för 

långt bort i tiden men också för att uppgifterna skall kunnas anses som aktuella. Normer kan 
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förändras över tid och därför är det relevant att respondenterna tagit ut sin föräldraledighet i 

närliggande tid, i detta fall max tre år innan intervjutillfället.  

På aviseringen som sattes upp på förskolor svarade nio personer varav alla uppfyllde kriterierna för 

att delta i studien. Vidare pekade dessa personer i sin tur vidare på andra möjliga personer att 

intervjua och detta pågick till 14 respondenter funnits. Således användes snöbollsselektion till viss 

del. Snöbollsselektion innebär att personer som redan valt att delta i studien används för att nå andra 

möjliga deltagare (Bryman 2018, 245). Alla respondenter fick frågan om de hade någon i sin närhet 

som möjligen kunde vara relevant för studien utifrån urvalskriterierna. Viktigt är att tillägga att 

frågan ställdes innan intervjun genomförts, så deras eventuella förslag på ytterligare deltagare inte 

påverkats av frågorna som ställts under intervjun, utan enbart utifrån de uppsatta kriterierna. 

!
5.2 Respondenter 

I tabellen nedan presenteras de respondenter som utifrån urvalsprocessen kom att delta i 

intervjuerna. Relevanta egenskaper som kan påverka resultatet presenteras i tabellen och diskuteras 

sedan. Varje respondent har även blivit tilldelad en kod så respondenten lätt går att identifieras i 

analysen. Alla namn är fingerade av etiska skäl. 

!
Tabell 1. 

Namn Kod Ålder Yrke Föräldraledighet Sektor Kön

Mattias R1 27 Konsult 7 månader Privat Man

Jonas R2 28 Regionschef 9 månader Privat Man

Fredrik R3 32 Distubutionsplanerare 3 månader Privat Man

Albin R4 30 Fastighetsmäklare 3 månader Privat Man

Peter R5 30 Administratör 8 månader Offentlig Man

Erik R6 35 Lärare 6 månader Offentlig Man

Björn R7 27 Snickare 3 månader Privat Man

Kajsa R8 28 Doktorand 12 månader Offentlig Kvinna

Stina R9 29 Sjuksköterska 17 månader Offentlig Kvinna

Sofia R10 28 Socialsekreterare 9 månader Offentlig Kvinna

Magdalena R11 29 Analytiker 12 månader Offentlig Kvinna

Emelie R12 33 Consult Manager 10 månader Privat Kvinna
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!
Männens ålder sträcker sig från 27 år till 35 år och har ett genomsnitt på 29,9 år. Fem av sju män 

arbetar inom privat sektor, resterande två arbetar inom offentlig sektor. Längden på männens 

föräldraledighet varierar mellan 3 månader och 9 månader, genomsnittet ligger på 5,6 månader. 

Kvinnornas ålder sträcker sig från 27 år till 34 år. Genomsnitt för kvinnornas ålder är 29,7 år. Fem 

av sju kvinnor som intervjuats arbetar inom offentlig sektor, resterande två arbetar inom privat 

sektor. Längden på kvinnornas föräldraledighet varierar mellan 9 månader upp till 17 månader. 

Genomsnittet för längden på kvinnornas föräldraledighet är 11,9 månader. 

!
Föräldrarna som intervjuats har levt i heterosexuella samboskap. Båda föräldrarna inom samma 

föräldrapar har nödvändigtvis inte intervjuats, även om vissa av de som intervjuats levt med 

varandra. Sex av de intervjuade har varit sambo med någon annan som deltagit i undersökningen. 

De par som deltog intervjuades direkt efter varandra och hade således ingen möjlighet att diskutera 

intervjun eller på annat sätt påverka dess partners svar. Huruvida de som intervjuats levt i 

samboskap med någon annan som intervjuats anses inte som ett problem i denna studie då 

relationen eller individen inte är intressant för studiens frågeställning. Arbetsplatsens normer och 

informella regler står i fokus för studien och därför ansågs vem den intervjuade personen levde ihop 

med inte spela någon större roll för resultatet. 

!
Viktigt att notera är att respondenternas föräldraledighet inte anges i antalet föräldrapenningdagar 

(Tabell 1). Längden på föräldraledigheten anges i hur länge var och en var frånvarande från sitt 

arbete i och med föräldraledighet. Någon exakt statistik på hur lång en genomsnittlig frånvaro från 

arbetet för en förälder som är hemma i och med föräldraledighet finns inte. Däremot har TCO gjort 

en uppskattning av hur länge en man respektive kvinna är borta från arbetet i samband med 

föräldraledighet. Pappor till barn födda 2015 var i genomsnitt hemma 3,8 månader. Mammor till 

samma barn var i genomsnitt hemma 14,5 månader (TCO). När den aktuella studiens siffror jämförs 

med TCOs statistik konstateras det att de män som deltagit i denna studie ligger över nationella 

genomsnittet och har tagit ut längre föräldraledighet än det nationella snittet. De kvinnor som varit 

aktuella för denna studie har varit hemma kortare än det nationella genomsnittet. 

Julia R13 27 Lärare 11 månader Offentlig Kvinna

Johanna R14 34 Privatrådgivare på 
bank

12 måander Privat Kvinna
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5.3 Generaliserbarhet och begränsningar	

Studiens generaliserbarhet begränsas i och med de relativt få intervjuerna som genomförs. Dess 

generaliserbarhet påverkas även av det faktiska urvalet av respondenter som deltagit då den 

genomsnittliga längden av frånvaro från arbetet skiljer sig med flera månader från det nationella 

genomsnittet. Det finns alltså anledning att förhålla sig kritisk till att generalisera resultatet till en 

större population och någon statistisk generalisering går inte att göra. Dock ska tilläggas att studiens 

utgångspunkt är explorativ och aspirerar inte på att beskriva någon större population. Studiens 

resultat belyser möjliga förklaringsfaktorer och bidrar med en kvalitativ kunskap kring 

föräldraförsäkringens ojämställda uttag. Studien ger kunskap om föräldraförsäkringens sociala 

verklighet och ger kontextuell förståelse. De resultat studien kommer fram till kommer behöva 

testas i större skala och med andra metoder för att kunna generaliseras till bredare population. 	

!
5.4 Etik 

Vid en intervjustudie finns etiska dilemman som måste hanteras. För att hantera detta ställs en del 

krav på den som utför studien. Ett av de kraven är informationskravet. Detta innebär att den som 

deltar i undersökningen alltid ska informeras om undersökningens syfte och vad informationen som 

personen i fråga lämnar skall användas till. Ett ytterligare krav är samtyckeskravet som belyser att 

personen alltid deltar frivilligt och att det krävs samtyckte för att delta. Deltagarna skall vara 

upplysta om att de alltid har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan, både under och efter 

sin medverkan (Bryman 2018, 170). Konfidentialitetkravet kräver att känslig information kring den 

som deltar eller dess kontext måste behandlas med största möjliga konfidentialitet eller med andra 

ord, skyddas från att andra än forskaren nås av uppgifterna (Brinkmann och Kvale 2009, 203, 

Bryman 2018, 171). Även Nyttjandekravet måste bejakas och den som deltar som respondent vid en 

intervjustudie måste informeras om detta. Det innebär att de uppgifter som respondenten berättar i 

sin intervju enbart används till just den aktuella studien (Bryman 2018, 171). Denna studies etiska 

dilemman har hanterats via informationsbrev samt muntlig kommunikation. När varje respondent 

har valt att delta har mail skickats ut med information om alla krav som ovan nämnts. För den som 

intervjuas innebär det att hen får information om sina rättigheter. I mailet som respondenten får 

beskrivs hur samtliga krav uppnås i just i denna studie. Informationskravet om studiens syfte 

uppnås när respondenten informeras via mail och muntligt vid intervjutillfället. Samtyckeskravet 

uppnås via muntligt samtycke som spelas in i och med intervjun. Konfinentialitetskravet uppnås 

med att behandling av respondenternas intervjuer (både ljudfiler och transkriberat material) hanteras 

med högsta möjliga försiktighet för att minimera risken att utomstående får tillgång till 
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informationen. Alla namn som nämns i studien är dessutom figurerade och arbetsplatsen nämns 

aldrig vid namn eller på ett sätt som gör att den går att identifiera. Även vid intervjutillfället har 

respondenterna informerats för att säkerställa att informationen nått samtliga, samt för att bekräfta 

att respondenten förstått vad alla delar innebär. 

!
5.5 Genomförande 

När intervjuer genomförs finns risk för intervjuareffekter. Detta innebär att personen som intervjuar 

kan påverka svaren beroende på personliga egenskaper som exempelvis ålder, socio-ekonomisk 

status, profession eller klädsel. Den som intervjuas kan påverkas och ge de svar som personen tror 

förväntas av sig. Intervjuareffekters påverkan kan vara marginell, men det finns anledning att 

reflektera om det finns egenskaper hos den som intervjuar som kan påverka svaren. Vid denna 

studie anses intervjueffekten vara marginell. Intervjun bör ske på en plats där personen som skall 

intervjuas känner sig trygg och där intervjun kan genomföras i en lugn miljö (Metodpraktikan 2017, 

276-277, Bryman 2018, 279). Av denna anledningen fick respondenterna välja om de ville 

intervjuas i sitt hem eller på deras arbetsplats. Samtliga respondenter valde att intervjuas i deras 

hem, förutom en som valde att intervjuas på sin arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 30 minuter 

upp till 45 minuter. Intervjun spelades in på en mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas. 

!
5.6 Intervjuguide  

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1.). Denna består av ett antal standardiserade 

frågor som ställdes till varje respondent. Intervjuguiden delas in i olika teman som inleds med 

informationsfrågor om respondenten, vidare ställs standardiserade frågor som som sedan följs upp 

av följdfrågor för att få ett mer innehållsrikt svar. På så vis kan intervjuerna kallas för semi-

strukturerade då det finns möjlighet att ställa frågor som ger respondenten möjlighet att uttrycka sig 

tydligare eller utveckla sitt resonemang. 

!
5.7 Analysprocess 

Analysprocessens procedurer innefattar steg som används för att koncentrera och tolka 

intervjuernas mening. För att kunna presentera den underförstådda mening som intervjuerna 

genererat krävs att materialet organiseras och struktureras (Brinkmann och Kvale 2009, 217). 

Den aktuella studiens analysprocessen utgörs av tre steg, vilka baserats på att kunna organisera 

resultatet av intervjuerna på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. De tre stegen består av 1) läsning, 

2) identifiering av informella regler och 3) kodning. Nedan presenteras dessa utförligare. 
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Inledningsvis lästes de transkriberade intervjuerna igenom för att skapa en övergripande förståelse 

för dess innebörd. Vidare lästes intervjuerna noggrannare för att identifiera informella regler, vilket 

i denna studie utgörs av normer. För att identifiera dessa i intervjuerna söks resonemang som 

uttrycker; förväntningar på beteende, sociala sanktioner, händelser eller känslor som berör 

föräldraförsäkringen. Detta sker när någon av respondenterna uttrycker att hen upplevt 

förväntningar på sitt eller någon annans beteende, när skvaller, utfrysning, trakasserier eller 

kommentarer följt ett visst handlande, när någon förändrar sitt handlade utifrån påtryckningar från 

omgivningen eller när en känsla av kollektivets uppfattning kring hur föräldraförsäkringen bör tas 

ut uttrycks på arbetsplatsen. När något av detta identifierats har det betraktas som en norm. När 

normer identifierats har de kodats. Detta innebär att varje textsegment knyts samman med några få 

ord för att sammanfatta dess mening. Målet är inte att kvantifiera koderna, utan göra en kvalitativ 

analys av dess innebörd (Brinkmann och Kvale 2009, 216). Texten (intervjuerna) bryts ner och det 

är möjligt att undersöka och jämföra innebörden för att på så vis förstå och tolka dess mening. I 

detta skede har en jämförelse mellan män och kvinnors svar skett för att kunna analysera huruvida 

normerna könade eller inte, dvs om de är lika eller olika för kvinnor och män. Intervjuerna 

analyseras inte utifrån en redan existerande teori utan behandlas på ett explorativt sätt för att skapa 

ny kunskap. Målet med kodning är att utveckla teman som representerar de empiriska materialets 

mening (Brinkmann och Kvale 2009, 217). I analysen presenteras sedan dessa teman under avsnittet 

Resultat och Analys. Nedan följer två exempel på hur kodningen skett; 

!
Tabell 2 . 

Text Identifiering Kodning

Folk sa ändå till mig när jag 
berättade att jag var gravid 
“jaha då är du borta i ett år då” 
och “då ser vi inte dig på ett år 
då”

Förväntningar på beteende Norm om att kvinnan ska vara 
hemma ett år
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!!
5.8 Validitet och reliabilitet  

För att bedöma studien kvalité bör dess validitet och reliabilitet granskas på ett kritiskt sätt. Målet är 

att uppnå en god resultatvaliditet som endast uppnås när studien anses ha både god 

begreppsvaliditet och hög reliabilitet. För att uppnå god begreppsvaliditet krävs att de teoretiska 

begreppen stämmer väl överens med de operationella indikatorerna så systematiska fel inte uppstår 

(Esaiasson et al. 2017, 58). Det finns en svårighet i att operationalisera studiens teoretiska begrepp 

normer då normer kan beskrivas som ”en känsla” eller ”något som sitter i väggarna”. Att bryta ner 

normer och upprätta operationella indikatorer har delvis baserats på Gretchen Helmke och Steven 

Levitsks (se Helmke och Levitsk 2004) förslag på hur informella regler identifieras och mäts, men 

också genom egna bidrag som vad som rimligen kan identifieras som en norm. Det finns även en 

svårighet i att utforma en perfekt definition av normer. Vid en allt för minimalistisk syn på normer 

finns en risk att subtila normer utesluts ur analysen, likväl som en allt för bred definition skulle 

innebära att alla händelser kan anses vara en norm. En balansgång mellan de två resulterade i de 

operationella indikatorerna som redogörs i avsnittet ovan.  

!
För att uppnå en hög reliabilitet krävs att osystematiska fel inte uppstår. Osystematiska fel utgörs av 

slumpmässiga fel eller slarvfel som präglar processen och således blir reliabiliteten lägre (Esaiasson 

et al. 2017, 64). För att undvika osystematiska fel bör studien präglas av transparens där 

genomförandet noggrant är beskrivet. Detta gör studien möjlig att replikera och då ökar 

trovärdigheten för studien. Det finns en poäng i att granska studiens urvalsprocess då förskolorna 

(där flertalet av respondenterna återfanns) är slumpmässigt utvalda och således finns risk för 

slumpmässigt fel. Det är viktigt att ha i åtanke att det är möjligt att slumpen genererat respondenter 

som ger en missvisande bild av verkligheten och således skulle studien få ett annat resultat vid en 

Sen är det ju den känslan, när 
man sitter och pratar flera 
kvinnor i rastrummet, att alla 
där är så barnkära, så pratas det 
som att kvinnor ”kommer vilja 
vara hemma med sina barn 
längre än vad deras män vill”. 
Det är ju lärare, som är ju 
själva väldigt intresserade av 
barn och deras liv.

Känsla av kollektivets 

uppfattning kring hur 

föräldraförsäkringen bör tas ut

Norm om att kvinnor vill vara 
hemma längre än män

Text Identifiering Kodning
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replikering. Det finns även risk för lägre reliabilitet i studiens tolkningstadie. När intervjuer 

genomförs måste alltid materialet tolkas på ett eller annat sätt. Då materialet inte består av statistisk 

data så finns det risk att den som tolkar materialet gör detta på ett subjektivt sätt där förväntningar, 

åsikter eller egna värderingar påverkar tolkningsprocessen. För att minimera risken krävs 

transparens kring hur tolkning lett fram till de slutsatser som dras. I den aktuella studien görs detta 

när analysprocessen beskrivs och hur materialet bearbetas i olika steg. 

!
6. Bakgrund: Formella regler kring föräldraledighet  
Nedan följer information kring hur föräldraförsäkringens formella regelverk ser ut idag samt en kort 

historisk tillbakablick av hur vi hamnat med det lagrum som finns nu. Detta för att läsaren ska få en 

uppfattning om vilka regler respondenterna förhållit sig till vid sitt beslut angående sitt uttag av 

föräldraförsäkring. Detta är även en presentation av föräldraförsäkringens formella reglerverk.  	

Föräldraförsäkring är en försäkring du har rätt till när du är hemma med ditt barn istället för att 

studera, söka arbete eller arbeta. Det betyder att du får ekonomisk ersättning från staten under denna 

tid (Försäkringskassan 2019c). 1974 fick Sverige sin föräldraförsäkring och i och med det fick ett  

föräldrapar rätt till totalt 180 dagars föräldraledighet. Ersättningsnivån låg då på 90% av 

pensionsgrundande inkomst. Syftet med föräldraförsäkringen var att ge möjlighet för kvinnor att 

fortsätta förvärvsarbeta trots familjens tillökning, samt att ge möjligheten för båda föräldrarna att ta 

ansvar för barnets uppfostran och vård (SOU 2005:73, 241, Duvander, Ferrarini och Johansson 

2015, 26-30). Sedan 1974 har försäkringen utvecklats samt expanderats och ofta när förändring har 

skett har ett uttalat mål varit att uttaget ska ske allt mer jämlikt mellan föräldrarna 

(Försäkringskassan 2019c, Duvander, Ferrarini och Johansson 2015, 41). Idag har föräldrar rätt till 

480 dagars betald föräldrapenning per barn (när det föds ett barn vid födseln, vid flerbarnsfödslar 

finns andra regler). 390 av de dagarna ersätts på sjukpenningsnivå (sjukpenninggrundande inkomst, 

SGI), dvs 80% av pensionsgrundande inkomst. Resterande 90 dagar ersätts på lägstanivå som 

innebär att 180 kr per dag betalas ut. Av de totalt 480 dagarna tilldelas mamman 195 dagar där 

ersättning utgår baserat på SGI samt 45 dagar på lägstanivå, samma gäller för pappan. Det är 

möjligt att överlåta dagar till varandra men 90 dagar är reserverade för varje förälder och kan 

därmed inte överlåtas (Försäkringskassan 2019c). Den förälder som inte är gravid har rätt till 10 

dagars tillfällig föräldrapenning vid tillfället då barnet föds, dessa dagar ingår inte i de 480 dagar 

som föräldraledigheten försäkrar (Försäkringskassan 2019b.). Den förälder som är gravid har 

möjlighet att påbörja sin föräldraledighet 60 dagar innan barnet är fött (Försäkringskassan 2019f.). 	
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Inom den svenska föräldraförsäkringen finns möjlighet till ett flexibelt uttag som i praktiken innebär 

att det är möjligt att vara hemma under en längre period än de 480 dagarna som 

föräldraförsäkringen ersätter. För att göra detta kan en förälder välja att vara föräldraledig på deltid, 

dvs att du tar ut exempelvis 50% av en föräldrapenningdag och förvärvsarbetar 50% av dagen och-/

eller är ledig. Detta går enbart att göra på 75%, 50%, 25% och 12,5%. Det går även att välja hur 

många dagar i veckan en förälder vill ta ut föräldradagar, dvs hur många dagar under en vecka hen 

väljer att nyttja föräldraförsäkringen. Det går att nyttja allt mellan 1 till 7 dagar i veckan. När barnet 

fyller ett år måste minst 5 föräldrapenningsdagar nyttjas i följd för att skydda förälderns 

sjukpenninggrundande inkomst (som ersättningen baseras på). Från att barnet fyller fyra år går 96 

föräldradagar att spara tills att barnet fyller 12 år eller går ut femte klass (Försäkringskassan 2019c). 	

!
När föräldraförsäkringen kom 1974 ersatte den en moderskapsförsäkring och det var först då pappor 

hade rätt till ersättning för vård av barn. 1974 nyttjades 0,5% av föräldraledigheten av män och 

99,5% av kvinnor. Förändring har skett över tid och män har börjat ta ut större andel (obs. inte 

större än kvinnor). År 1984 betalades 5,1% av föräldrapenningen ut till män. Tio år senare, 1994, 

låg samma siffra på 11,4%. Året därpå införde Sverige för första gången reserverade dagar som inte 

kunde överlåtas till den andra föräldern, det gällde då 30 dagar. 2002 infördes ytterligare 30 av 

dessa dagar och totalt fanns 60 då dagar som inte kunde överlåtas mellan föräldrarna. Mellan 1994 

och 2011 ökade pappornas uttag av föräldraförsäkringen ytterligare och låg på 23,7% av det totala 

uttaget. 2016 utökades de reserverade dagarna åter igen och ligger idag på 90 dagar per förälder. 

(Försäkringskassan 2012, Duvander, Ferrarini och Johansson 2015, 30-31). 2018 tog pappor ut 

29,3% av uttaget, och mammor tog ut resterande del (70,7%) (Försäkringskassan 2019d).	

!
7. Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens empiriska resultat som analyseras löpande i texten. Resultatet 

presenteras i två teman om normer som anses representera intervjuerna. Under varje tema redovisas 

resultaten från intervjun och exemplifieras och-/eller förtydligas med representativa citat från 

intervjuerna. Vi de tillfällen då det finns svar som motsäger varandra, eller anses som markanta 

skillnader i intervjuerna så presenteras de alltid.  

!
7.1 Normer kopplat till kvinnan som primär förälder 

Under intervjuerna framkommer det ett tydligt mönster om att det finns en underliggande 

förförståelse om att kvinnor vill vara hemma längre än sina manliga partners. Huruvida detta är 
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kopplat till arbetsplatsen specifikt är svårare att säga något om. Det är dock ingen tvekan om att 

denna förförståelse finns på arbetsplatserna samt kommer i uttryck på arbetsplatserna och är således 

relevant att presentera och vidare diskutera. Nedan följer ett antal citat från intervjuerna som 

exemplifierar och nyanserar hur detta kan komma i uttryck och-/eller upplevas på arbetsplatsen.  

!
”Sen är det ju den känslan, när man sitter och pratar flera kvinnor i rastrummet, att alla där är så 

barnkära, så pratas det som att kvinnor ”kommer vilja vara hemma med sina barn längre än vad 

deras män vill”. Det är ju lärare, som är ju själva väldigt intresserade av barn och deras liv.” 

 - Mamma (R13) som var föräldraledig i 11 månader 

!
”Även om dom (vissa kollegor på arbetsplatsen) kan säga att man ”ska dela lika på det”, men de 

säger också att mamman vill ju vara hemma längre. Det finns alltid ett stort men om att mamman 

har ju burit på barnet, och därför ska hon ju vara hemma längre. ”  

- Mamma (R10) som var föräldraledig i 9 månader 

!
”Många på min arbetsplats tycker att det är dåligt att staten bestämmer hur vi ska ta ut 

föräldraledigheten. Mina kollegors partners och alla andra kvinnor vill ta ut mer av tiden, och de 

skulle nog vilja ta ut all tid om de fick, men de blir straffade av de 90 dagarna som mannen måste 

ta ut. Pappor vill ju inte ta ut lika mycket, det diskuterar vi (kollegorna) ofta, eftersom så många av 

oss varit föräldraledig”.  

- Pappa (R7) som var föräldraledig i  3 månader 

!
Denna underliggande förförståelse är något samtliga av intervjuade kvinnorna uppmärksammat och 

identifierat. De beskriver att det finns en förförståelse som kommer i uttryckt när de bemöts av både 

kollegor och chefer, om att kvinnor vill vara hemma längre med sina barn. Kvinnor som meddelade 

sina chefer att de skulle vara föräldraledig i 8 respektive 9 månader fick svaren att det lika väl 

kunde bli längre och att de snart skulle inse att de ville vara hemma längre. Ingen man har fått 

liknande bemötande. Dock är det av vikt att påpeka att ingen av de uppfattade, män eller kvinnor, 

har upplevt någon missunnsamhet från deras chefer. Merparten av männen som intervjuats upplever 

att det finns en förståelse om att kvinnor alltid vill vara hemma länge med sina barn. Detta betyder 

inte att de själva inte vill vara hemma, utan handlar om vad det finns för kultur på arbetsplatsen. 

Många av de intervjuade männen motiverar sina föräldraledighet med att de vill vara med sitt barn. 

Två av männen som intervjuas upplever ingen tydlig förförståelse om att kvinnor vill vara hemma 
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längre än män på sina arbetsplatser. Ena av dessa männen (R5) , som tog ut 8 månader 

föräldraledighet beskriver det såhär ”/…/ i min omgivning så var det naturligt för en man att vara 

hemma. Kanske att mamman är hemma lite längre, men jag uppfattade aldrig någon större 

skillnad”. 

!
En av de intervjuande kvinnorna (R12) ville inte ta föräldraledigt vid barnets födsel. Under 

intervjun beskriver hon att hon aldrig identifierat sig som en småbarnsmamma, och att hon önskat 

att hennes partner hade varit hemma under första tiden, men att ”normen säger ju att jag ska vara 

hemma, så det kändes som att jag inte hade något val”. Vidare beskriver hon normen på 

arbetsplatsen på följande vis: ”/…/ det är mer okej för kvinnor att vara hemma än för män. Det är 

som en känsla som finns, hur folk snackar, utgångspunkten var alltid att jag skulle vara hemma 

första tiden, att jag vill vara hemma första tiden, och det gjorde mig irriterad”.  

!
Det tyder på att det finns könade normer på arbetsplatsen kring hur män och kvinnor förväntas vilja 

vara hemma med sina nyfödda barn samt att kvinnor ska vara föräldraledig medan män har ett 

större handlingsutrymme. Det finns könade mönster som skapar spelregler för vad som är accepterat  

beteende för män respektive kvinnor.  

!
Utifrån intervjuerna går de att urskilja mönster om att män och kvinnor möter olika bemötande på 

arbetsplatserna. Kvinnor får frågor som implicerar att de ska vara föräldraledig, medan män får 

frågor om de ska vara föräldraledig. Återkommande under intervjuerna vittnar både män och 

kvinnor om att det finns normer på arbetsplatserna om att mammor ska vara hemma med sitt 

nyfödda barn, det beskrivs även som naturligt att mamman tar sin föräldraledighet i direkt 

anslutning till födseln. Det ska tilläggas att det finns en man bland respodenterna som upplever att 

det är lika naturligt för en man som en kvinna att vara föräldraledig på hans arbetsplats och bland 

sina kollegor. När respondenterna berättar om hur deras omgivning reagerat på både graviditeten 

och valet att vara föräldraledig har samtliga svarat att kollegor och chefer uttryckt glädje för deras 

skull. Utöver det går inte att urskilja något mönster i det bemötande männen fått. När de manliga 

respondenerna beskriver den respons de fått från sina chefer varierar det från att chefen uppmuntrar 

till att försöka ta så lång föräldraledighet som möjligt, till att föräldern redan förutsatt att han (den 

blivande pappan) ska vara föräldraledig, till att chefen ber mannen i fråga meddela i så god till som 

möjligt om han ska vara föräldraledig. Dominerande upplevelse bland männen är dock att de inte 

fått någon större respons utöver glädje för individen som ska bli förälder. Bemötandet de kvinnliga 
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respondenterna fått följer däremot ett tydligare mönster där både chefer och kollegor implicit 

uttrycker att de ska vara hemma. Nedan följer tre exempel på hur det kommer i uttryck:  

!
”De tyckte ju att det var tråkigt att jag skulle vara borta, men i och med att jag var gravid förstod 

de ju att jag skulle vara borta. När jag berättade att jag var gravid sa de ”jaha då blir du borta 

minst ett år då” och ”då ser vi inte dig på ett år”.  

- Mamma (R9) som var föräldraledig i 17 månader 

!
”Jag tror de förutsatte det (att kvinnan skulle vara föräldraledig), föder man barn måste man ju 

vara ledig, i alla fall lite grann. Vi höll tiden för hur länge jag skulle vara hemma flytande, men det 

var underförstått att jag skulle vara borta, jag behövde inte säga något exakt”.  

- Mamma (R11) som ar föräldraledig i 12 månader  

!
”Nämen jag sa det bara, hon (chefen) frågade hur länge jag skulle vara borta. Hon visste ju att jag 

var gravid så det var ingen chock att jag skulle vara hemma. Jag vill minnas att hon svarade ”ja, 

jag hade misstänkt det” när jag berättade att jag beslutat om att vara föräldraledig”.  

- Mamma (R12) som var föräldraledig i 10 månader 

!
Det framkommer även skillnader i mönster om hur länge en kvinna respektive en man ska vara 

föräldraledig, och vad som uppfattas om accepterat beteende för en man respektive kvinna. Även 

detta mönster är tydligare när det gäller kvinnor och hur en kvinna ska ta ut sin föräldraledighet, än 

hur en man ska ta ut sin föräldraledighet. De kvinnor som till en början meddelade att de skulle vara 

föräldraledig kortare än 10 månader (vissa utökade sin föräldraledighet under tiden), beskriver att 

de känt att de behövt förklara sig eller försvara sitt beslut. De övriga kvinnorna, som var 

föräldraledig länge än 10 månader eller inte meddelade längden av föräldraledigheten direkt har inte 

upplevt detta. En mamma som initialt skulle vara hemma i åtta månader kände ett behov av att 

förklara varför hon valt att bara vara hemma i åtta månader;  

!
”När jag pratar med mina kollegor är det mer att en man vill vara hemma, men kvinnor ska vara 

hemma, och kvinnor förutsätts vara hemma, om en man ska vara hemma i tre månader ifrågasätts 

inte det. Men det gör man absolut med en kvinna - även jag själv skulle göra det. Jag planerade ju 

att vara hemma åtta månader till en början. Jag kände att jag också behövde motivera varför jag 

bara skulle vara hemma åtta månader”.  

- Mamma (R11) som var föräldraledig i 12 månader 

22



!
En man från en annan arbetsplats berättade för sina kollegor att han skulle vara föräldraledig i sju 

månader och reflekterar kring olika bemötande såhär: 

!
 ”/…/ det ställs olika frågor till män och kvinnor, det gör det. Jag fick höra kommentaren ”oj vad 

länge du ska vara hemma, kul!” Det tror jag inte min sambo har fått höra. Jag tycket ju inte alls det 

var särskilt länge, jag hade ju tänkt vara hemma nio månader till en början”.  

- Pappa (R6) som var föräldraledig i 7 månader  

!
Utifrån intervjuerna framträder tydlig att det finns könade mönster om vad som är accepterat 

beteende för män respektive kvinnor. Att kvinnor ska vara hemma anses som en självklarhet i den 

miljön de möter på arbetsplatsen. Män bemöts inte av samma självklarhet, även om de ofta får en 

positiv respons om de väljer att vara föräldraledig, oberoende om det är 3 månader eller 9 månader. 

Utifrån det empiriska resultatet framträder normen om hur en kvinna ska bete sig starkare än hur en 

man ska bete sig. Kvinnorna som inte väljer att vara föräldraledig i ett år känner en känsla av att de 

måste förklara sig och motivera sitt beslut, alla intervjuade män har tagit mindre än ett års 

föräldraledighet, men ingen har uttryckt en känsla av att de bör förklara sin beslut. Kvinnorna 

bemöts ofta med en förförståelse om att de ska vara hemma, vilket också alla av de intervjuade 

varit. Männen har ett större handlingsutrymme då det anses helt okej att vara föräldraledig allt 

mellan 3 månader och 9 månader. Dock är det svårt att uttala sig om huruvida accepterat det är för 

en man att ta längre föräldraledighet än 9 månader då detta är den längsta föräldraledigheten någon 

av de manliga respondenterna varit hemma. Tydligt är att normer påverkar olika individer olika 

mycket beroende på situation och omständigheter. En av de kvinnorna som kände att hon behövde 

försvara sitt beslut om att vara föräldraledig i 9 månader för sina kollegor beskriver kollegornas 

påverkan på hennes beslut såhär;  

!
”Det finns ju dom som gärna kommenterar och säger sina åsikter rätt fritt, jag tyckte det kändes 

jobbigt att försvara mitt beslut. Jag visste att diskussionen skulle komma. Och när det händer sätter 

det ju igång tankar som ”jaha, gör alla andra på ett annat sätt, gör vi fel eller tänker vi fel?!”. 

Åsikterna kan få en ur balans, men jag skulle aldrig ändra mitt beslut utifrån deras syn på hur jag 

ska göra”.  

- Mamma (R10) som var föräldraledig i 9 månader  
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Denna kvinnan var tydlig med att hennes beslut var oberoende av vad kollegorna tyckte, och hennes 

beslut om att vara hemma 9 månader beslutades enbart tillsammans med hennes sambo. Det var 

viktigare för henne att dela lika och ta gemensamt ansvar för barnet än de rådande normerna på 

arbetsplatsen men värt att notera är att hon ej var oberörd av normen på arbetsplatsen. En annan 

kvinna som beskriver att hon inte ville vara föräldraledig vid barnets födsel säger å andra sidan att 

normer om att hon som kvinna ska vara hemma i början fick henne att vara föräldraledig både 

längre och på ett annat sätt än hur hon ville. Kvinnan påpekar dock att det inte enbart är normer på 

arbetsplatsen, utan även i samtal med sina vänner och på andra platser i samhället. Dock kan det 

konstateras att det finns en tydlig norm om att kvinnor ska vara föräldraledig, och samtliga av de 

intervjuade kvinnorna har varit föräldraledig. Samtliga av de intervjuade männen har också varit 

föräldraledig, men inte i lika stor utsträckning som kvinnorna. De finns heller ingen lika tydlig 

norm om att män ska vara föräldraledig lika länge som kvinnor utifrån de bemötande 

respondenterna mött på sina arbetsplatser.  

!
Inledningsvis i detta avsnitt beskrivs att flertalet respondenter vittnar om att det är naturligt att 

kvinnan är föräldraledig i anslutning till barnets födsel. Detta är en norm som inte kommer i uttryck 

på arbetsplatser, men är värd att nämna då den uttrycks som en självklarhet under intervjuerna. En 

pappa (R5) svarar följande på frågan om varför han och hans sambo valde att dela upp 

föräldraledigheten som de gjorde (han var hemma 8 månader, hon var hemma 12 månader): ”Båda 

ville vara hemma. Det var mest naturligt att hon var hemma första året, med tanke på naturens 

gång”. Detta argument är ofta återkommande som motiv för att mamman ska vara hemma första 

tiden. För de föräldrar som planerar att amma sitt barn under barnets första tid i livet anses det 

naturligt att kvinnan är hemma första tiden. Av de intervjuade återfinns en kvinna som inte vill vara 

hemma med sin barn från födseln och hon anser inte att amningen så pass viktig att det kan vara en 

faktor som binder henne att vara hemma under den första tiden i barnets liv.  

!
”Det är klart, ska man amma så är det ju lättare om mamman är hemma. Men jag tycker inte det är 

en självklarhet att barnet måste ammas, passar det bättre att pappan är hemma första tiden så finns 

det bra ersättning eller andra tillvägagångssätt.”  

- Kvinna (R12) som var föräldraledig i 10 månader 

!
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Detta är denna kvinnan ensam om att prata om. Även om andra respondenter pratar om att alla barn 

inte alltid ammas, men då är utgångspunkten i resonemanget att de flesta föräldrarna planerar att 

amma sina barn, och att det är på dom grunderna som valet om föräldraledighet fattas.  

!
Detta resonemang om att kvinnan av biologiska skäl måste vara hemma i samband med barnets 

födsel går i linje med vad tidigare studier har kommit fram till (se Alsarve och Boye 2012 samt 

Almquist, Sandberg och Dahlgren 2011). Det finns en stark norm om att kvinnan till barnet måste 

vara hemma under den första tiden av barnets liv. Dominerande under intervjuerna beskrivs detta 

som en naturlig regel som inte går att förhandla bort.  

!
7.2 Normer kopplat till mannen som primär förvärvsarbetare 

Utifrån intervjuerna går det att skilja på de personer som anser sig själva vara viktiga för 

arbetsplatsen och-/eller svåra att ersätta, och de personer som inte anser sig själva vara lika viktiga 

och att de själva relativt enkelt skulle kunna bytas ut. De som anser sig själva svåra att ersättas har 

reflekterat kring hur de ska ersättas och vem som ska utföra deras arbetsuppgifter under tiden de är 

borta. Dessa personer tenderar att känna sig som en belastning för arbetsplatsen om de skulle gå på 

en längre föräldraledighet. Dessa individer vittnar om en oro över att lämna sina kollegor och 

upplever sig själva som en börda för arbetsplatsen om de är borta under en längre tid. Denna oro 

uttrycks inte alltid explicit utan kan utryckas som en inneboende känsla. Det som är 

anmärkningsvärt är att det enbart uttrycks av män eller om män. En kvinna svarar på frågan om hur 

hennes kollega, som själv meddelat att han skulle ha barn, reagerade när hon berättade att hon var 

gravid och skulle vara föräldraledig. 

!
”Jag hade berättat det (om graviditeten) för han som också skulle ha barn. Han blev hispig. Han 

blev riktigt stressad. Han blev stressad i jobbsyfte. Han blev orolig över vad chefen skulle tycka om 

att båda skulle vara borta från jobbet. Men jag tycker min chef är flexibel så länge vi har en öppen 

dialog”. 

 - Mamma (R11) som var föräldraledig i 12 månader 

!
En annan man (R3) som jobbar inom transport valde att ta ut 3 månaders föräldraledighet. Han 

säger att längden på hans föräldraledighet bestämdes utifrån att han inte ville vara ifrån sitt jobb 

under längre tid, och att det var lättare för mamman att vara borta från sitt jobb eftersom hans arbete 

hade svårt att ersätta honom. Mannen beskriver att det är svårt att hitta en bra ersättare när någon är 
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borta under en längre tid, och att alla på arbetsplatsen förstår att det ställer till med problem om en 

är borta. På mannens arbetsplats har tre andra personer fått barn under tiden han arbetat där. Två var 

kvinnor som var föräldraledig ca ett år, medan två män (varav en var hans chef) var båda hemma 

mellan 3 och 5 månader. För kvinnorna, som hade samma befattning som mannen, spelade 

ersättningsproblemet inte lika stor roll då de valde att vara hemma längre. Huruvida kvinnorna 

reflekterade kring det vet vi inte, men vi vet att det aldrig blev ett så pass stort problem för dem att 

de ansåg att de inte kunde vara borta från jobbet mer än 3-5 månader.  

!
En kvinna på en annan arbetsplats var föräldraledig i 17 månader och motiverade detta utifrån 

hennes sambos situation. Han var student under den aktuella tiden och ville bli klar med studierna. 

När hon får frågan om hur en ersätts på hennes arbetsplats om en är borta under en längre tid svarar 

hon såhär:    

!
”Ingenting, vi tar inte in någon vikarie, det är ingen som tas in enbart för den personen, eller jag 

vet egentligen inte, chefen ser väl till att det är bemannat, men det är inget jag reflekterar över.” 

- Mamma (R9) som var föräldraledig i 17 månader  

!
Merparten av männen uttryckte en viss oro för att vara borta en längre tid. Ingen kvinna 

problematiserade sin frånvaro på liknande sätt. Det går inte att urskilja något tydligt mönster i vilka 

typer av arbeten de män som upplever sig utbytbara arbetar med. Endast två av männen som 

intervjuades arbetade inom offentlig sektor. Hade det funnits en tydligare spridning inom sektorerna 

hade ett mönster eventuellt varit möjligt att se. De män i denna studie som arbetade inom offentlig 

sektor upplevde sig själva som utbytbara. Av de som arbetar inom privat sektor ansåg merparten att 

de var svåra att ersättas, och enbart en man som arbetar inom privat sektor inte alls såg det som ett 

problem att hitta en bra ersättare till honom på hans arbetsplats. 

!
Merparten av de män som intervjuades har på något sätt anpassat sin föräldraledighet utifrån deras 

arbete på ett eller annat sätt. Dominerande anledningar som framkommer under intervjuerna är 

möjligheten till att göra karriär och plikt att närvara på arbetsplatsen. Exempel på det är en man som 

arbetar som konsult och beslutade att fullfölja sitt pågående uppdrag istället för att ta ut nio månader 

som var ursprungsplanen. En annan man arbetar som lärare och anpassade sin föräldraledighet efter 

terminsavsluten som skolan är utformad efter. Nedan följer de bådas (konsult och lärare) 

resonemang kring anpassningen.  
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!
”Det var ganska praktiskt i och med att jag jobbar på skolan. Jag ville ha vara hemma 7-8 

månader, men det blir konstigt att vara borta så på min arbetsplats, så av praktiska skäl var det lika 

bra att ta ut 6 månader. Jag ville egentligen gå på pappaledighet i november, för min tjej ville 

tillbaka till hennes arbete, men det kändes lättare att jag stannade terminen ut på skolan. Det blir 

svårt att ta in en vikarie i november när betyg och annat ska sättas. Det hade säkert gått att lösa, 

men det kändes lättare att göra.”  

- Pappa (R6) som planerade att vara föräldraledig 7-8 månader, men som var föräldraledig i 6 

månader 

!
”/…/ jag förstod ju att det (föräldraledigheten) ställde till med problem på jobbet, även om min chef 

aldrig sa det. Mitt uppdrag var i slutfasen och det var faktiskt det som fick mig att jobba två 

månader längre, jag ville avsluta. Det var okej för min tjej, när hennes tid började ta slut kände hon 

att hon gärna var hemma lite längre ändå”  

- Pappa (R1) som planerade att vara föräldraledig i 9 månader men som var föräldraledig i 7 

månader 

!
Björn, som arbetar som snickare och än inte är fullt utbildad utan arbetar som lärling, valde att ta ut 

3 månader föräldraledighet. Han beskrivet att han enbart tog ut föräldraledighet eftersom de tre 

månader han tog ut inte går att överlåta till mamman till barnet. Han ville inte vara hemma då han är 

anställd som lärling och under perioden föräldraledigheten var aktuell enbart tjänade 75% av en 

heltidslön. Han säger att situationen påverkat honom.  

!
”Det (att vara föräldraledig) fördröjer ju hela processen, alltså att bli klar som lärling. Det är ändå 

något som jag funderat över och påverkat mig, jag vill ju bli klar, så jag ville inte vara borta för 

länge från jobbet. Dessutom är vi ett litet företag, de behövde mig på plats.”  

- Pappa (R7) som var föräldraledig i 3,5 månad 

!
Inga kvinnor berättar att de anpassat sin föräldraledighet utifrån sin arbetssituation. Däremot uppger 

en kvinna (R9) som tagit 17 månaders föräldraledighet att den blev så pass lång för att hennes 

sambo studerade under den aktuella tiden, och han ville bli färdig med studierna. Detta var till stor 

del anledningen till att hennes föräldraledighet blev 17 månader. Han var aldrig hemma med barnet, 

utan sparade sina dagar. En annan kvinna som arbetar som konsultchef berättar att hon inte ville 
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vara föräldraledig i samband med barnets födsel. Hon ville arbeta, och vara föräldraledig när barnet 

var kring ett år eftersom ”det känns som att barnet har mer personlighet då”, som hon beskriver 

det. Hennes sambo ville heller inte vara hemma från att barnet föddes. På frågan om hennes 

arbetssituation påverkade uttaget av föräldraförsäkring svarar hon: 

!
”Nej egentligen inte, det var nog mest att min sambo inte heller ville vara hemma, och jag är ju 

ändå mamman, det är jag som kan amma, och det var som en självklarhet att det var jag som skulle 

vara hemma.”.  

- Mamma (R5) som var föräldraledig i 10 månader  

!
I Alsarve och Boyes studie beskrivs att män upplever sitt arbete som en hinder för att vara 

föräldraledig. Den aktuella studiens resultat visar att det inte handlar om faktiska hinder från chefer 

eller policys på arbetsplatsen, utan informella regler som råder på arbetsplatsen som kommer i 

uttryck som normer om kopplat till mannen som den primära förvärvsarbetaren ock kvinnan som 

den primära vårdaren. Studien ger en nyanserad bild av hur detta sker på arbetsplatserna. Det som 

framkommer tydligt som ingen tidigare studie berört är hur informella regler på mammornas 

arbetsplats påverkar deras föräldraledighet. I denna studie framkommer tydliga normer på 

arbetsplatsen om vilka spelregler kvinnor har att förhålla sig till och att normer på arbetsplatsen 

skiljer sig för män och kvinnor och är såldes könade. Ofta är normer om hur kvinnor bör eller ska 

handla tydligare än männens handlingsutrymme. 

!
8. Diskussion  

Den svenska föräldraförsäkringen är neutral i sin formella formulering, men för att förstå 

implementeringen av lagen måste vi förstå de informella reglerna som tillsammans med de formella 

reglerna skapar spelreglerna. Resultatet av denna studie visar hur det finns könade normer på 

arbetsplatser som skapar olika förutsättningar för män respektive kvinnor. Kvinnor förväntas vilja 

vara hemma mer än män och män känner en press på sig att arbeta i större utsträckning än vad 

kvinnor gör. Kvinnan förväntans vara den primära föräldern som ska och vill ta ansvar för barnets 

vård. På arbetsplatsen bemöts hon som den i föräldraparet som vill vara hemma längst. Hon 

förväntas också vara hemma i anslutning till födseln då merparten av respondenterna beskriver det 

som det enda naturliga. Männen har större handlingsutrymme och förväntas heller inte vilja vara 

hemma lika länge som sin partner. Männen har en större inneboende känsla av att de inte kan lämna 

arbetsplatsen för att vårda om sitt barn, de finns en inneboende uppfattning om att det inte är lika 
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okej för män att prioritera sitt barn före sina arbetskollegor än vad det är för kvinnor. Trots ett 

formellt regelverk är spelreglerna inte de samma för män och kvinnor när det kommer till 

föräldraförsäkringen på arbetsplatsen.  

!
Intressant att notera är också hur den starka normen om att kvinnor ska vara hemma i direkt 

anslutning till barnets födsel interagerar med den formella regleringen. Om vi utgår från normen om 

att kvinnan ska vara hemma under barnets första tid i livet så kan ett mönster uppstå som gör det 

enklare för kvinnor att vara föräldraledig längre. I den formella regleringen beskrivs det hur SGI är 

skyddat fram till barnet fyller ett år. Det innebär att föräldraförsäkringen är mer flexibel under första 

året och det är under denna period det är enklare att ”fylla ut” ledigheten med icke 

föräldrapenningsdagar. Är det då mamman som tar ut första delen av föräldraledigheten är det 

möjligt för henne att förlänga ledigheten på ett annat sätt en för den som tar vid när hon börjar 

arbeta igen. Om denna regleringen har en reell effekt på uttaget är än empiriskt outforskat och 

lämnas till framtida studier att undersöka.  

!
Det finns anledning att diskutera hur de normer som framkommit under denna studie är 

arbetsrelaterade normer eller normer som generellt finns i samhället. Vilka spelregler som finns 

kring nyttjande av föräldraförsäkring kan inte bara härledas från arbetsplatsen då det kan diskuteras 

på andra platser eller i andra kanaler. Socialt umgänge, föräldrakurser, media, debatter och andra 

kanaler kan också skapa informella regler hur en man respektive kvinna ska bete sig. Det som dock 

är relevant för arbetsplatsen är att beslutet kring föräldraförsäkringen påverkar arbetsplatsen och 

därför är det av relevans att undersöka och diskutera.  

!
Sammanfattningsvis konstateras det i denna studie att män och kvinnor har olika informella regler 

att förhålla sig till när det kommer till valet av hur föräldraförsäkring ska tas ut. Dessa informella 

regler är könade och genom att undersöka detta bidrar denna studien till ökad kunskap till varför 

implementeringen av föräldraförsäkringen inte uppnår ett jämställt uttag. Till skillnad från tidigare 

studier bidrar denna studie med kunskap om vilka normer som råder på arbetsplatsen och på vilket 

sätt det skapar olika förutsättningar för män och kvinnor. Framtida studier bör dock fokusera på 

vilka arbetsplatser normen är som starkast då urvalet i denna studie gjorde inte det möjligt. Det 

finns nämligen mönster som indikerar på att det finns anledning att misstänka att sektor påverkar 

individens syn på sig själv inklusive sin möjlighet att vara föräldraledig och vi vet också att tidigare 
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forskning visat på att män som arbetar i offentlig sektor tar ut mer jämställt än män som jobbar i 

privat sektor. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 1: Intervjuguide  !
Informationsfrågor: 
Hur gammal är du? 
När fick du barn? 
Hur lång var din föräldraledighet? 
Vad jobbar du med?  
 Vad jobbar du med? 
 Är det privat eller offentlig sektor? 
Jobbar du heltid eller deltid? 
Hur länge har du arbetat på den arbetsplatsen?  
Är det främst män eller kvinnor på din arbetsplats? 
Är du nöjd med din arbetssituation?  !!
Tema 1: 
Berätta om varför du ville vara föräldraledig  
 Vilka faktorer påverkade dig i ditt beslut om att vara föräldraledig? 
 Hur kommer det sig att det blev just så många månader som det blev? 
Har någon annan på din arbetsplats fått barn under tiden du arbetat där? 
 Var den föräldern föräldraledig i samband med det? Hur länge? 
 Vet du om din chef varit föräldraledig?  
 Är det skillnad på hur länge män och kvinnor tar ut i föräldraledighet på din arbetsplats? 
Är föräldraledighet något ni diskuterar på din arbetsplats?  
 Är längden eller hur en ska ta ut föräldraledighet något ni pratar om? 
Finns det policys på din arbetsplats angående hur ni får eller bör ta ut föräldraledighet? 
 Finns information kring föräldraledighet tillgänglig på din arbetsplats?  !
Tema 2: 
Berätta om hur det gick till när du talade om för din chef om graviditeten  
 Vad fick du för reaktion eller bemötande? 
 Hur kändes det att berätta för din chef? !
Berätta om hur det gick till när du talade om för din chef hur du ville vara föräldraledig 
 Vad fick du för svar/bemötande/reaktion? 
 Hur kändes det att berätta? !
Berätta om hur det gick till när du berättade för dina kollegor om din frånvaro  
 Vad fick du för reaktion/bemötande/respons? 
 Hur kändes det att berätta? !
Tema 3:  
Upplevde du någon påtryckning av att du skulle ta ut föräldraledighet på ett visst sätt på din 
arbetsplats? 
 Kan du ge exempel på när det hände 
Hade din arbetssituation någon påverkan på ditt sätt att ta ut föräldraledighet? 
 På vilket sätt? !



Finns det skillnader på förväntningar angående föräldraledighet på ditt arbete? Män/kvinnor !
Hur stor roll spelade normer på din arbetsplats roll i ditt beslut av uttaget?  


