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Sammanfattning  

Den här studiens syfte har varit att undersöka mäns motivation till att ta föräldraledigt i relation 

till deras upplevda organisationskultur. Intresset väcktes utifrån fenomenet att män i Sverige 

generellt är föräldralediga kortare period än kvinnor trots att Sveriges föräldraförsäkring ger 

båda könen lika stora möjligheter att vara ledig. För att göra det möjligt att undersöka syftet 

formulerades följande tre frågeställningar: Vilken inställning har män i åldern 18-65 med eller 

utan barn till pappaledighet, Hur beskriver män i åldern 18-65 med eller utan barn sina 

upplevda organisationskulturer i relation till pappaledighet, samt Vilka samband finns det 

mellan mäns upplevda organisationskultur och motivation att ta pappaledigt.  

Studien utfördes med en kvantitativ metod och det empiriska materialet utgörs av en 

enkätundersökning där 81 män med och utan barn deltagit. För att analysera och tolka empirin 

har tidigare forskning i ämnet studerats samt Deci och Ryans motivationsteori ’Self 

determination theory’ samt Scheins teori om ’Organisationskulturer’. Studiens resultat tyder 

på att männen i studien har en positiv inställning till pappaledighet och att själva vara 

föräldralediga. Likaså har yttre faktorer såsom ekonomi och stöd från arbetsgivare stor 

påverkan i hur länge männen väljer att vara lediga.  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate what factors influence a man’s decision to go on 

Parental Leave, and whether this is affected by their perception of organisational culture. The 

questions integral to this report are, 'What perspective do men between the ages of 18-65 have 

on Parental Leave', 'How do men between the ages of 18-65, with our without kid, describe 

their perceived organizational cultures in relation to Parental Leave for men', and 'Which 

connections are there between men’s perceived organizational culture and the motivations to 

go on Parental Leave.'  

This was executed through a quantitative method and our empirical material was based on a 

survey undertaken by 81 men, which included a mixture of fathers and non-fathers. The study 

interpreted previous research regarding the motivation and attitudes of parental leave, to 

analysing the results the 'Self-determination theory' by Deci and Ryan and the 'Theory of 

Organizational Cultures' by Schein has been used. The outcome is that men have a positive 

attitude towards Parental Leave, and external elements such as financial support and general 

employee support would affect the longevity of their leave. 
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1. Inledning 

I januari 2014 började en humoristisk video att cirkulera på olika sociala medier. Videon som 

går under namnet ”Like a Swede” handlar om en rik amerikansk man som förhandlar till sig 

svenska arbetsvillkor i USA. En av de saker som mannen valt att förhandla till sig är sex 

månaders pappaledighet med 90 % av lönen. Något som ses som självklart för många svenskar 

men som en utopi i många andra länder, vilket speglas i hur exotiskt ”Living like a Swede” 

anses vara. Bakom videon står den svenska organisationen TCO (Tjänstemännens 

Centralorganisation) och deras syfte med videon och den tillhörande kampanjen är att sprida 

information om den svenska partsmodellen som särskiljer Sverige ifrån många andra länder. 

Den svenska partsmodellen är unik och har under 70 års tid verkat för att förbättra och utveckla 

arbetsklimatet i Sverige genom att arbetsorganisationer och fackförbund samarbetat. (Like a 

Swede, 2015) 

Då kan man fråga sig varför en sådan här kampanj behövs och varför den är så viktig. En 

anledning skulle kunna vara att man vill göra svenskar medvetna om hur fantastiskt bra 

arbetsvillkor de faktiskt har och att dem inte bör glömma bort det. För hur många svenska män 

utnyttjar egentligen möjligheten till att vara föräldraledig? 

TCO presenterar årligen sitt pappaindex. Indexet syftar till att visa på svenska mäns 

ansvarstagande för sina barn och bygger på försäkringskassans statistik över föräldralediga. Om 

kvinnor och män skulle delat helt lika på föräldrapenningen så skulle indexvärdet vara 100. Det 

senaste pappaindexet som presenterades för år 2014 visar ett riksgenomsnitt på 49,1. Med andra 

ord är svenska män inte ens till hälften jämställda med sina partners i föräldraledighetsfrågan. 

(Tjänstemännens Centralorganisation, 2015)   

Hur kommer detta sig? Trots att pappaindexet ökat avsevärt årligen sen första mätningen 1999 

så är det fortfarande långt ifrån vad som kan anses vara acceptabelt med tanke på den möjlighet 

som män i Sverige har att ta pappaledighet. (Tjänstemännens Centralorganisation, 2015) 

I denna studie avses därför att undersöka fenomenet pappaledighet i Sverige närmre. Nedan 

följer en kort beskrivning av hur föräldraförsäkringen har utvecklats och hur den ser ut i Sverige 

idag 

1.1. Bakgrund  

År 1974 omvandlades den dåvarande moderskapsförsärkrigen i Sverige till att bli en 

föräldraförsäkring som därmed omfattade alla kvinnor och män med barn. Själva omvandlingen 

innebar att dagarna med ersättning från försäkringskassan blev fritt disponibla att dela mellan 

föräldrarna i syfte att familjer skulle bli mer jämställda. (Johansson & Klinth, 2007) 

 

Ända sedan omvandlingen har myndigheter, fackförbund, intresseorganisationer med flera 

arbetat aktivt för att övertyga män om värdet med att vara föräldraledig. Trots det har 

utvecklingen av antalet dagar män väljer att vara lediga gått långsamt. Första året utnyttjade 

männen ca 0,5 % av dagarna med föräldrapenning. I början av 1980-talet hade siffran ökat till 

ca 5 % för att år 2014 ha nått 25 %. Samtidigt som flera attitydundersökningar sedan 80-talet 

visat att män överlag är positivt inställda till föräldraledighet så ser vi i Sverige idag fortfarande 

en mycket ojämn uppdelning. (Johansson & Klinth, 2007) 
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Föräldraförsäkringen har genomgått en rad förändringar genom åren, en av de viktigaste för 

förebyggandet av jämställdhet var införandet av öronmärkta månader. Öronmärkta månader 

innebär att mannen respektive kvinnan får en pott med dagar som de inte kan överlåta till den 

andre partnern. År 1995 infördes den första reserverade månaden för respektive förälder och 

2002 infördes en andra reserverad månad samtidigt som antalet totala dagar ökade. Idag består 

föräldraförsäkringen av total 480 dagar, 120 av dessa är öronmärkta vilket innebär att respektive 

förälder har 60 dagar till eget förfogande. Då fördelningen av antalet uttagna föräldradagar kan 

antas avspegla hur hemarbetet fördelas är detta ett viktigt steg i det fortsatta arbetet för 

jämställdhet. År 2016 kommer de öronmärkta dagarna att utökas till 90 dagar för respektive 

förälder. Självklart är det här ett steg i rätt riktning men frågan är om män kommer att ha 

möjlighet att ta ut 90 dagars ledighet? Och hur många män kommer att ta ut mer än sina 

öronmärkta dagar? (Försäkringskassan, 2015) 

 

De senaste årens forskning har visat att en ökad jämställdhet mellan könen bidrar till ekonomisk 

tillväxt (EIGE, 2015). Europeiska kommissionens (2013) mål för 2020 är att öka kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden och för att kunna göra det krävs det att männen tar ett steg åt 

sidan i arbetslivet och istället tar mer ansvar för familjelivet (ibid.). För att möjliggöra denna 

förändring menar Europeiska kommissionen att det framförallt krävs en förändring och 

utveckling av organisationers arbetsmiljö till exempel genom införandet av policys och 

strukturer som främjar kombinationen av arbete och familjeliv (EIGE, 2015). Dock finns det 

en överhängande problematik då män i många kulturer anses vara de som ska försörja familjen, 

likaså missgynnas männen ofta i rollen som yrkesarbetare när de tar mer ansvar för familjen 

(EIGE, 2015). 

 

Det går även att se stora variationer när det gäller ersättning vid pappaledighet på grund av 

avtalad ersättning i mäns respektive anställningsavtal. Den svenska föräldraförsäkringen ger 

idag en maximal ersättning på 946 kr per dag vid hundraprocentig föräldraledighet 

(Försäkringskassan, 2015). Föräldrar vars inkomst överstiger detta belopp kan endast få en 

högre ersättning om deras arbetsgivare erbjuder sig att betala mellanskillnaden mellan den 

faktiska lönen och föräldrapenningen (ibid.). Detta gör att vissa män har en mer fördelaktig 

ekonomisk situation i jämförelse med andra män i händelse av pappaledighet, vilket kan 

påverka männens beslut att vara lediga eller inte. 

 

Som nämnts ovan så vill män i regel vara lediga men det verkar som att något hindrar dem. 

Trots förbättrade villkor och lagförändringar så befinner vi oss långt ifrån den 50/50 fördelning 

mellan män och kvinnor som vi skulle vilja se. 

 

1.2. Problemformulering 

Vems ansvar är det då att få pappor att vara föräldralediga? Hur stort ansvar bär arbetsgivare 

när det kommer till stöd och information? Ur ett sociokulturellt arbetspedagogiskt perspektiv 

så ses lärandet som situerat och sker således i sociala sammanhang genom socialt samspel 

(Johansson, 2012.). Om man vill få förståelse för varför män tar pappaledigt eller inte är det 

därför viktigt att studera mäns sociala sammanhang (ibid.). Människan växlar ständigt mellan 

olika sociala sammanhang (Johansson, 2012). För den arbetande människan är arbetsplatsen en 

av de platser där den mesta tiden spenderas varför den spelar en viktig roll i människans lärande 

och utveckling (ibid.). En individs resonemang och beslut gällande pappaledighet kan därför 

till stor del anses beror på hur arbetsplatsen och dess kultur konstrueras.   
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Med denna uppsats vill vi därför titta närmre på mäns olika arbetssammanhang som är en av 

flera faktorer som hjälper alternativt stjälper mäns möjlighet till att ta föräldraledighet och vilka 

konsekvenser det kan få. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka mäns motivation till att ta pappaledigt i relation till 

deras upplevda organisationskultur. 

1.3.1. Frågeställningar 

 Vilken inställning har män i åldern 18-65 med eller utan barn till pappaledighet?  

  

 Hur beskriver män i åldern 18-65 med eller utan barn sina upplevda organisationskulturer i 

relation till pappaledighet? 

 

 Vilka samband finns det mellan mäns upplevda organisationskulturer och motivation till att 

ta pappaledigt?   
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2. Tidigare Forskning 

Nedan presenteras utdrag från tidigare forskning som har ansetts vara relevant för denna studie. 

Några av de tidigare studierna fokuserar inte enbart på mäns pappaledighet utan även på 

föräldraledighet i stort, dessa har ändå valts då de fortfarande visar möjliga motiv och hinder 

för män att ta föräldraledighet. 

2.1. Sökprocess 

Inför denna studie av vad som motiverar pappor att ta föräldraledigt söktes efter tidigare 

forskning i ämnet, dels för att få en bra bild över hur studien skulle kunna utformas samt se om 

det fanns något nytt som denna studie kunde tänkas bidra med. Vid det här stadiet var syfte och 

frågeställningar inte helt klart, utan det var först efter studerandet av tidigare studier i ämnet 

som dessa formulerades klart och styrde det fortsatta arbetet.  

 

För att hitta bra och förtroliga källor användes Uppsala Biblioteks onlinetjänst och databaserna 

Education Research Complete samt i Google Scholar. Den första sökningen gjordes i Google 

Scholar och sökorden var pappaledighet + motivation. Utifrån denna sökning hittades 

framförallt två intressanta uppsatser som tidigare studerat ämnet pappaledighet. I dessa två 

uppsatser var det tydligt att organisationskultur spelade en viktig roll inför männens val 

gällande pappaledighet. Därför ansågs det viktigt att titta närmre på flera av de tidigare studier 

som presenterades i uppsatserna och utgå från dem i den fortsatta sökningen där ordet 

organisationskultur lades till.  

 

Många av de tidigare studierna på pappaledighet är gjorda i Sverige då Sverige ligger i framkant 

inom detta område. Dock är de flesta studier skrivna på engelska, så i den fortsatta sökningen i 

Education Research Complete användes istället enbart engelska sökord så som paternity leave, 

parental leave, Sweden, motivation, gender and society, organizational culture, gender equality 

för att maximera utfallet. För ännu bättre utfall kombinerades även dessa ord till fraser som 

”paternity leave in Sweden”, ”organisational culture and paternity leave” samt ”motivation + 

paternity leave”. Resultaten från sökningarna var blandade men för att forskningen skulle anses 

vara relevant för studien, som är en studie på svenska män, valdes endast de artiklar och studier 

som var genomförda i Sverige eller skrivna av svenska forskare. 

2.2. Familje- och Arbetslivsbalans 

I flera av de studier som tidigare gjorts talar man om WLB det vill säga Working Life Balance, 

detta har i denna studie översatts till familje-och arbetslivsbalans. Familje- och arbetsbalans 

handlar om individens möjlighet att kombinera karriären och familjen. 

 

I studien ’The agency gap: policies, norms, and working time capabilities across welfare states’ 

som genomfördes av Susanne Fahlén (2013) jämförs 11 Europeiska länders samt Japans 

nationella policys gällande föräldraledighet. I studien kommer Fahlén fram till att de nordiska 

länderna, där ibland Sverige, är dem som har de mest familjevänliga nationella policys för 

främjandet av familje- och arbetslivsbalans grundat på föräldraledighet, barnomsorg och 

deltidsarbete. 

 

Dulk, Groeneveld och Peper (2013) undersöker i sin artikel ”Worklife Balance support from a 

capabilities perspective” hur nationella policys tillsammans med organisatoriska policys 
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påverkar föräldrar att balansera sitt familj- och arbetsliv. Enligt dem så räcker det inte enbart 

med att studera antingen ett lands policys eller en organisations policys separat, utan dessa 

måste studeras vid sidan av varandra för att förstå individens möjlighet att balansera sitt familje- 

och arbetsliv och därmed möjligheten att utnyttja sin rätt till föräldraledighet (ibid.). 

 

I undersökningen ’A sense of entitlement? Agencys and capabilities in Sweden and Hungary’, 

gjord av Hobson, Fahlén och Takács (2013), jämförs Sverige och Ungern gällande familje- och 

arbetslivsbalans. I studien kunde forskarna se att svenska föräldrar, framförallt kvinnor, är väl 

medvetna om sina rättigheter till föräldraledighet och känner sig berättigade till att utnyttja dem 

(ibid.). De rättigheter som utnyttjas är framförallt flexibla arbetstimmar för att hämta upp 

barnen tidigare på dagis och skola, samt möjligheten att vara hemma för vård av sjukt barn 

(ibid.). Hobson, Fahlén och Takács menar att känslan av att känna sig berättigad till att använda 

sina rättigheter beror på att de nationella policyerna, som är en förutsättning, har införlivats och 

accepterats av organisationen vilket stödjer vad Dulk, Groeneveld och Peper (2013) kom fram 

till i sin studie.  

 

Dulk, Groeneveld och Peper (2013) visade även i sin studie att införandet av policys som stödjer 

en balans mellan familjen och arbetslivet inte räcker för att en organisation ska uppfattas som 

främjande i föräldraledighetsfrågan. För att en organisation ska uppfattas ge stöd åt de individer 

som verkar inom den så krävs det även att policyerna är införlivade och accepterade i 

organisationskulturen (Ibid.). Kulturen är därför det som i slutänden påverkar individernas 

beteende och bestämmer regler och normer för vad som är accepterat inom organisationen 

(ibid.). 

2.3. Den Pappavänliga Organisationen 

Bekkengen (1999) skriver i sin undersökande artikel ’Män som ”pappor” och kvinnor som 

”föräldrar” att de pappor som tagit föräldraledigt har i huvudsak inte haft några 

arbetsplatsrelaterade problem, dock innebär inte det att pappor som inte har tagit ut 

föräldraledighet har haft sådana. För att se vad tidigare forskning säger om organisationens 

påverkansroll på pappaledighet följer nedan utdrag från tidigare genomförda studier. 

 

1995 genomförde Haas och Hwang en studie på svenska företag för att se hur pappavänliga 

dessa var och hur det i sin tur påverkade männens uttag av föräldraledighet. För att mäta 

pappavänligheten i företagen räknade man antalet formella policys och stödprogram samt 

informella policys gällande flexibla arbetstider, samt stöd från chefer och kollegor (ibid.). I 

studien framkom det att alla företag som deltog i studien var pappavänlig till en viss grad, detta 

berodde mycket på den arbetslagstiftning som finns i Sverige och som företag är tvingade att 

följa (ibid.). Man fann i studien även ett positivt samband mellan företagens pappavänlighet 

och mäns uttag av pappaledighet, det vill säga ju mer pappavänlig organisationen var desto fler 

män nyttjade sin rätt att vara pappaledig (Haas & Hwang, 2007). 

 

Dulk, Groeneveld och Pepper (2013) kommer i sin studie fram till att individer anställda inom 

offentlig sektor, i stora företag, i företag med en stor andel kvinnor och individer i 

välfärdssamhällen, som till exempel Sverige, har den största möjligheten att uppnå en bra balans 

mellan familj- och arbetsliv, detta gäller både män och kvinnor. Detta tycks bero på att i man i 

kvinnodominerade organisationer är mer accepterande till familjelivet och rätten att spendera 

tid med sina barn (ibid.).  
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Detta stöds även i en kvantitativ studie gjord av Bygren och Duvander (2006) där man visat att 

män i kvinnodominerade organisationer tar ut mer föräldraledighet än andra män. Studien 

visade även att de kvinnodominerade organisationerna i flesta fall återfinns inom den offentliga 

sektorn som även i huvudsak är stora organisationer (ibid.). 

 

Haas och Hwang (2007) presenterar i sin studie ‘Gender and organizational cultur’ att de 

organisationer som jobbar för kvinnors jämställdhet i arbetslivet är de organisationer som är de 

mest pappavänliga. Haas och Hwang fann däremot ingen korrelation mellan antalet kvinnor i 

organisationen och hur pappavänlig organisationen uppfattades som i studierna ovan. Istället 

kunde Haas och Hwang se att chefers och kollegors inställning till pappaledighet och flexibla 

arbetstimmar påverkade desto mer. Bygren och Duvander (2006) kommer även i sin studie fram 

till att män påverkas av huruvida andra män inom organisationen tar föräldraledigt eller inte. 

2.4. Fördelningen av Föräldraledigheten 

År 1974 när föräldrapenningen infördes i Sverige var det endast 3 % av alla män som var lediga, 

1994, 20 år senare, hade den siffran stigit till ca 50 % (Haas & Hwang, 1995). Enligt SCB 

(2006) tar tre av fyra pappor ut föräldraledighet och en tredjedel av papporna tar även ut mer 

än de 60 dagar som är öronmärkta för pappan. 

 

Hobson, Fahlén och Takács (2013) kommer i sin studie fram till att kvinnor i Sverige 

fortfarande tar den största andelen föräldraledighet även om männens uttag har ökat. Likaså 

utnyttjar kvinnor i större utsträckning reducerade och flexibla arbetstimmar (ibid.). Detta stöds 

även i en rapport utgiven av EIGE (European Institute for Gender Equality) där man visar att 

ca 32 % av alla kvinnor arbetar deltid jämfört med ca 8 % av männen (EIGE, 2015). 

Anledningen till att kvinnor arbetar deltid är i ca 46 % av fallen för att ta hand om familjen 

jämfört med männen som endast i 11 % av fallen arbetar deltid på grund av familjeåtaganden 

(ibid.). 

 

Föräldrarna i Hobson, Fahlén och Takács (2013) studie hävdar att de sällan blir tvingade eller 

ens tillfrågade att arbeta övertid eller helger på grund av att de har barn. Haas och Hwang (2007) 

visar å andra sidan i sin studie att män upplever stora svårigheter att utnyttja flexibla 

arbetstimmar, undvika övertid och affärsresor samt vara hemma med sjukt barn jämfört med 

vad som ovan presenterats i Hobson, Fahlén och Takács studie där kvinnor känner sig 

berättigade till att använda sina rättigheter. Fahlén (2013) hävdar vidare att arbetstiden spelar 

en stor roll när det handlar om att nå balans mellan familje- och arbetslivet. Fahlén kommer 

samtidigt i sin studie fram till att pappor i de nordiska länderna, däribland Sverige, i snitt jobbar 

färre arbetstimmar än övriga Europeiska länder. 

 

Hobson, Fahléns och Takács fann att en tredjedel av papporna i sin studie ville ha tagit ut mer 

föräldraledighet. Orsakerna till varför de inte tog ut mer ledighet var varierande men den 

främsta anledningen berodde på oron inför familjens ekonomi (Ibid.). Män i studien ansåg sig 

ha det största ansvaret för familjens ekonomi då kvinnan i många av fallen hade en lägre 

inkomst (ibid.). Förutom ekonomin så påverkades männen i studien av kulturen i organisationen 

som de arbetade inom, samt krav från arbetet och egna karriärsmål (ibid.). 

 

Bekkengen (1999) å andra sidan menar att de män som dittills (år 1999) hade tagit ut mest 

föräldraledighet var de som hade förlorat mest på det, alltså de män som tjänade betydligt mer 

än inkomsttaket. Samtidigt valde de föräldrapar som inte skulle ha påverkats anmärkningsvärt 

ekonomiskt att inte dela på föräldraledigheten (ibid.). SCB (Statistiska Centralbyrån, 2006) fick 
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i sin undersökning liknade resultat, ju högre utbildning en man har desto fler pappadagar 

tenderar han att ta. Då man funnit ett samband mellan hög utbildning och hög inkomst så tycks 

det vara så att män som tjänar mer också tar ut fler pappadagar (SCB, 2006).  

 

Fahléns (2013) studie visade även att individer i de nordiska länderna, däribland Sverige, inte 

ser det som självklart att kvinnan är den som bör vara hemma medan mannen är den som ska 

jobba och tjäna pengar till familjen. Endast 13 % av de tillfrågade anser att det är mannens 

uppgift att försörja familjen (ibid.).  

 

Bygren och Duvander (2006) menar också att man inte får underskatta kvinnans roll när det 

gäller mäns pappaledighet. Kvinnan har i de flesta fall den största påverkan när det gäller 

fördelningen av föräldraledigheten (ibid.). Detta påverkas bland annat av ojämställdheten på 

arbetsmarknaden, att kvinnor har visat sig ha mindre att förlora än män när de är föräldralediga 

vilket ofta leder till att kvinnor tar ut den största andelen av föräldraledigheten (ibid.).  

 

Johansson och Klint (2007) genomförde sin studie ’De nya fäderna. Om pappaledighet, 

jämställdhet och ny maskulina positioner’, där syftet var att undersöka hur män uppfattar och 

förhåller sig till budskap om pappaledighet och jämställdhet. De fäder som deltog i studien 

visade sig vara generellt positiva till ett mer aktivt föräldraskap (ibid.). Forskarna kunde dock 

se att mäns traditionella identitet som yrkesarbetare och familjeförsörjare fortfarande påverkade 

i hög grad (ibid.). Att vara en aktiv och närvarande pappa ansågs försvåras av andras 

förväntningar på männen som yrkesarbetare (ibid.). 

2.5. Inverkan på Barnen 

För att förstå pappaledighet och dess betydelse är det även viktigt att belysa hur pappaledigheten 

påverkar barnen. Nedan följer en kort genomgång för vad en tidigare studie kommit fram till i 

ämnet. 

 

I studien ‘Consequences of fathers’ parental leave use: evidence from Sweden’ visar Duvander 

och Jans (2008) på hur fäders framtida kontakt med sina barn påverkas av huruvida de varit 

pappalediga eller ej. Studien som bygger på data från 4000 pappor visar att män som tagit ut 

pappaledighet när barnen varit små uppvisar större tendens till att utnyttja flexibla arbetstimmar 

samt ha bättre kontakt med sina barn om föräldrarna separerar (ibid.). 

2.6. Sammanfattning Tidigare Forskning 

Samtliga oberoende studier som vi har tagit del av visar på liknande trender när det gäller 

pappaledighet i Sverige. Detta styrker det faktum att svenska män har ett mer fördelaktigt 

utgångsläge när det gäller att ta pappaledighet i jämförelse med andra länder, men trots det så 

utnyttjar långt ifrån alla män möjligheten att vara ledig.   

 

Den största påverkansfaktorn tycks i tidigare studier vara vart mannen är anställd vilket tyder 

på att mäns upplevda organisationskultur har en stor påverkan på huruvida män tar 

pappaledighet eller ej, varför vi i denna studie vill undersöka detta närmre.  

 

Som nämnts ovan så måste de nationella policyerna vara införlivade i organisationen och dess 

kultur för att de ska anses vara ”okej” för en pappa att ta föräldraledigt. Om organisationen 

ställer sig positiv till att män tar pappaledigt genom att erbjuda stöd och hjälp för att göra det 
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möjligt tycks chansen vara större att männen tar pappaledighet. Liksom om andra pappor inom 

organisationen tar ut pappaledighet så tycks det också verka som en positiv påverkansfaktor. 

 

Förutom arbetsplatsen i sig så har det visat sig att det hos vissa män finns en oro över familjens 

ekonomiska situation. Då traditionella könsmönster fortfarande påverkar männen som känner 

sig ansvariga för familjens försörjning. Detta har dock visat sig gälla endast i vissa familjer. I 

de familjer där mannen är högutbildad och tjänar mer pengar är chansen större att han tar ut 

pappaledighet, vilket talar emot de första påståendet då män som tjänar mer i huvudsak förlorar 

mer i faktiska pengar när de är pappalediga. Dock är det viktigt att poängtera att ersättningen 

är beroende av deras respektive anställningsavtal. 

 

Den tidigare forskningen visar även att mäns relation till sina barn påverkas av huruvida de tar 

pappaledighet eller ej vilket gör att frågan om mäns pappaledighet blir extra viktig. 

 

Förhoppningen med denna studie är att kunna bidra med ökad förståelse i hur mäns upplevda 

organisationskultur påverkar deras motivation till att vara pappalediga. I och med ökad 

förståelse finns en förhoppning om att organisationer vill arbeta för att utveckla sina kulturer 

på ett sätt som främjar pappaledighet. Detta kan i förlängningen gynna de anställdas välmående 

vilket i sin tur har en positiv inverkan på de olika organisationerna. 
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3. Teoriavsnitt 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan har framförallt två huvudteman valts som 

teoretiskt ramverk till denna studie. De teman som ansetts vara viktigast för studien är 

Motivation samt Organisationskultur. Med hjälp av de två teorierna ges en kompletterande bild 

av vad som påverkar mäns val att ta pappaledigt eller inte, och fungerar på så sätt som en ram 

för tolkningen av empirin. 

 

Motivation har framförallt valts för att kunna se vad det är som påverkar män att ta eller att inte 

ta pappaledigt. Vad är det som gör att vissa män väljer att vara hemma medan andra män väljer 

att arbeta? I denna studie har stort fokus lagts på att undersöka motivation och attityder till 

pappaledighet. Teoriavsnittet nedan kommer därför att redogöra för hur motivation uppstår och 

hur det påverkar människans beteende. 

 

Organisationskultur kan fungera som en motivationsfaktor och har valts på grund av att tidigare 

forskning har visat att arbetsplatsen och dess kultur har en stor påverkan när det gäller 

pappaledighet. I följande teoriavsnitt kommer det därför att utrönas vad en organisationskultur 

är samt hur den upplevda organisationskulturen påverkar individerna inom den och hur det i sin 

tur påverkar motivationen till att ta pappaledighet. 

3.1. Motivation 

Begreppet motivation har genom åren engagerat många forskare att undersöka och bilda teorier 

om (Ahl, 2002). Teorierna har varierat beroende på forskarnas olika utgångspunkter, det vill 

säga vad forskarna har ansetts vara motiverande för människan. Det handlar bland annat om 

ekonomi, social tillhörighet, kunskapssökande, medfödda drivkrafter med mera. Alla dessa 

olika teorier kommer inte att presenteras nedan. Istället kommer fokus att ligga på Deci och 

Ryans (2008) Self Determination Theory (SDT) som fokuserar på den inre och yttre 

motivationen samt hur dessa styr individen.  Vill man skaffa sig djupare kunskap i motivations 

begreppet som helhet rekommenderar vi att läsa Motivation och Vuxnas lärande (2002) skriven 

av Helen Ahl. 

3.1.1. Vad är Motivation? 

Ahl (2002) menar att motivation som ord förenklat innebär “Det som får människan att göra 

något och hur detta går till” (Ahl, 2002, s.20). Deci och Ryan (2000) beskriver motivation på 

ett liknande sätt: “To be motivated means to be moved to do something”, översatt till svenska 

kan man säga att människan är motiverade när denne känner sig driven av att göra något (Deci 

& Ryan, 2000, s.54). 

3.1.2. Self Determination Theory (SDT) 

Grundarna till Self Determination Theory är Edward L. Deci och Richard M. Ryan. Self 

determination innebär översatt till svenska ’Självbestämmande’ SDT teorin handlar framförallt 

om människans motivation, utveckling och välmående och fokuserar på olika typer av 

motivation vilket grundarna menar skiljer teorin från traditionella teorier om motivation som 

framförallt fokuserar på den totala motivationen en individ har för ett beteende. (Deci & Ryan, 

2000) 
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Inre Motivation 

Deci och Ryan (2000) delar först och främst upp motivation i Inre och Yttre Motivation. Deci 

och Ryan (2000) beskriver den Inre motivationen som det som individen gör för sin inre 

tillfredställelse och välmående, det kan även beskrivas som individens lust at göra något. När 

en individ är motiverad av sitt inre agerar hen utefter vad som känns bra utan att påverkas av 

yttre faktorer så som belöningar och krav (ibid.). Inre motivation kan också handla om att en 

aktivitet eller handling i sig skapar inre tillfredställelse och därför påverkar individens beteende 

(Deci & Ryan, januari 2000). Den inre motivationen är medfödd och spelar en viktig roll i 

människans utveckling då den styr individens handlingar och vilka aktiviteter denne engagerar 

sig i, vilket i sin tur påverkar vilka kunskaper och färdigheter som individen utvecklar (ibid.). 

 

Cognitive Evaluation Theory (CET) är en subteori till SDT som syftar till att förklara hur den 

inre motivationen påverkas av yttre faktorer (Deci & Ryan, januari 2000). Även om den inre 

motivationen är medfödd så kräver den stöd och underhåll (ibid.). Deci och Ryan menar att 

människa har tre psykologiska behov som måste vara tillfredsställda för att individen skall 

känna sig maximalt motiverad, dessa är; kompetens, självbestämmande och samhörighet. När 

individen befinner sig i ett socialt sammanhang där dessa delvis inte stöds eller motarbetas så 

påverkas individens inre motivation negativt (ibid.). 

 

Enligt CET så påverkas individens inre motivation som bäst när individen upplever sitt 

beteende som självbestämt (autonomt) och kompetent utifrån yttre belöningar (Deci & Ryan, 

januari 2000). Dock påpekar Deci och Ryan att individer endast kan vara egenmotiverade i de 

handlingar och aktiviteter som ger dem en inre tillfredställelse. I de fall det inte handlar om en 

sådan inre tillfredställelse talar man istället om den yttre motivationen. 

 

Yttre Motivation 

Yttre motivation beskriver Deci och Ryan (2000) som det som individen gör för att skapa ett 

yttre värde, ett slags resultat, till exempel för uppnå en belöning eller undvika bestraffning.  Den 

yttre motivationen kan variera i graden av autonomi, alltså självbestämmande, hos individen 

(ibid.). Det kan till exempel handla om en pappa som väljer att inte vara pappaledig för att han 

är rädd för att det ska påverka hans karriär negativt. Det kan också handla om en pappa som 

väljer att inte vara pappaledig för att han anser att det är viktigt för honom att jobba för att 

lyckas väl i karriären. Även om de två exemplen innebär i princip samma sak, så innebär de 

senare exemplet en högre grad av självbestämmande, då pappan gör det som han själv tror 

gynnar hans karriär (Deci & Ryan, 2000). 

 

Enligt SDT så är det viktigt att förklara vad det är som gör att yttre faktorer motiverar en individ 

och till vilken grad individen motiveras (Deci & Ryan, januari 2000). När en chef eller en 

arbetsplats ställer vissa krav eller förväntar sig ett visst beteende så anpassar sig de anställda 

mer eller mindre. Enligt SDT så beror anpassningen på hur väl individen har internaliserat samt 

integrerat det önskvärda beteendet (Deci & Ryan, 2000). Internalisering är den process i vilken 

individen tar in värderingar, och integrering är den process i vilken individen införlivar de yttre 

värderingarna till sina egna (ibid.). Hur väl individen internaliserar och integrerar påverkar i sin 

tur hur mycket individen motiveras av de yttre faktorerna (ibid.). 
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Bild 1 – Inre och yttre motivation 

 

 
Bild 1 visar på Deci och Ryans (2000) taxonomi för olika typer av mänsklig motivation. 

 

Inom SDT finns en andra subteori; Organismic Integration Theory (OIT). OIT syftar till att 

förklara olika typer av yttre motivation och kontextuella faktorer som påverkar internalisering 

och integrering av olika beteenden. Figuren ovan visar människans olika stadier av motivation. 

Längst till vänster återfinns amotivation som är det stadie i vilken individen inte är motiverad 

till att utföra en handling eller att delta i en aktivitet. Individen ser inget värde i det eller tror 

inte att denne kommer att klara av det. Längst till höger återfinns den inre motivationen som är 

den del av motivationen som har den högsta graden av självbestämmande och även den största 

möjligheten att påverka individen till att göra något. (Deci & Ryan, 2000) 

 

I mitten av figuren ovan hittar vi den yttre motivationen som här delas upp i fyra olika stadier; 

yttre reglering, introjektion, identifikation och integrering. Yttre reglering är den form av yttre 

motivation som innebär minst självbestämmande (autonomi) för individen. Här styrs beteendet 

av yttre krav och regler eller av att få yttre belöning. Introjektion handlar om individens inre 

reglering, beteendet är ett resultat av individens känsla av att vilja undvika ångest och skuld. 

Introjektion kan även beskrivas som det som individen gör för att upprätthålla sin självkänsla. 

Identifikation innebär att en individ har identifierat sig med ett visst beteende genom att se dess 

positiva påverkan och värde för individen. När beteendet har fått ett personligt värde så styr det 

individen i dess handlingar. Integrering är den typ av yttre motivation som innebär mest 

självbestämmande (autonomi) och sker när de identifierade beteendet eller värderingen har 

utvärderats och införlivats med individens egna värderingar. (Deci & Ryan, 2000) 

 

Integrerade former av motivation har många likheter med den inre motivationen, dock menar 

Deci och Ryan (2000) att det fortfarande finns en avgörande skillnad då de integrerade 

beteendet motiveras av ett yttre värde medan den inre motivationen styrs av inre tillfredställelse. 

Den främsta orsaken till att människor motiveras av yttre faktorer och internaliserar dessa beror 

enligt Deci och Ryan på att de känner samhörighet eller vill känna samhörighet med andra 

individer som värdesätter dessa. Det kan till exempel handla om en pappa som börjat på ett nytt 

jobb där de flesta män tar ut pappaledighet, för att passa in och känna samhörighet väljer därför 

även denna pappa att vara ledig även om det inte innebär en inre tillfredställelse. 
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Oberoende och Kontrollerad Motivation 

SDT innebär i grunden även en åtskillnad mellan Oberoende motivation samt Kontrollerad 

motivation (Deci & Ryan, 2008). Oberoende motivation (auotonomous motivation) innefattar 

den inre motivationen samt den identifierade och integrerade yttre motivationen, som beskrivits 

ovan. Den Kontrollerade motivationen innefattar den reglerade motivationen som styrs av 

belöning och bestraffning samt den interna regleringen som styrs av att individen vill undvika 

skam och ångest. När människor känner sig kontrollerade så känner de sig tvingade att tänka 

känna och bete sig på ett visst sätt. Därför får den oberoende och den kontrollerade motivationen 

väldigt olika utfall. Den oberoende motivationen påverkar individen mer positivt framförallt i 

form av välmående. (Deci & Ryan, 2008) 

3.2. Organisationskultur 

Organisationskultur var enligt Schein år 1988 att betrakta som ett nytt koncept, psykologer hade 

redan då länge använt sig av termer som ’gruppnormer’ och ’organisationsklimat’ men det var 

framförallt under 70- och 80-talet som psykologer började att tala i termer av 

’organisationskultur’ (Schein, 1988.).  Detta berodde framförallt på att det fanns ett behov av 

att förklara mönster av attityder, normer och beteenden som finns inom grupper och 

organisationer (ibid.). 

 

Idag är organisationskultur ett vedertaget begrepp som många företag arbetar aktivt med för att 

förbättra och utveckla för att attrahera och behålla bra medarbetare. 

3.2.1. Vad är en Organisationskultur? 

En organisationskultur består av olika element som är socialt inlärda av en grupp och som 

påverkar hur gruppen ter sig. Det kan handla om både medvetna och omedvetna element som 

medlemmarna inom en grupp tar för givna. (Schein, 2004) 

Schein definierar en organisationskultur följande sätt: 

“1) A pattern of basic assumptions, 2) invented, discovered, or developed by a given group, 

3) as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration, 4) 

that has worked well enough to be considered valid and, therefore 5) is to be taught to new 

members as the 6) correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” 

(Schein, 1988, s. 7) 

Scheins ovanstående citat kan översättas till svenska enligt följande: ’Organisationskultur är ett 

mönster av uppfattningar som har skapats, upptäckts och utvecklats av en grupp, under tiden 

som gruppen lärt sig att anpassa sig till den externa världen och integrera den interna världen, 

dessa uppfattningar har fungerat väl och anses därför valida vilket gör att de lärs ut till nya 

medlemmar i gruppen som ett sätt att observera, tänka och känna i relation till gruppens inre 

och yttre värld.’(Schein, 1988).  

 

Organisationskulturer skapas och utvecklas i och med att en grupp eller en organisation i sig 

skapas och utvecklas (Schein, 2004). Organisationskulturer påverkas i första hand av den 

nationella kultur som råder i det land där organisationen verkar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Ofta är det dock grundarens eller ledarens värderingar som tas över, lärs in och utvecklas av 

gruppen eller organisationens medlemmar (ibid.). Medlemmarna lär sig, anpassar sig till och 
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delar dessa värderingar som efter hand övergår till att bli för givet tagna antaganden som förs 

vidare till nya medlemmar (Schein, 2004). Organisationskulturer ligger således inbäddad i 

medlemmarnas undermedvetna och påverkar deras beteende, tankar och känslor (ibid.). Den tas 

för given och ses som en självklarhet tills dess att någon påkallar dess uppmärksamhet genom 

att ifrågasätta den (Schein, 1988.). 

3.2.2. Organisationskulturens Tre Nivåer 

Enligt Schein (2004) så har en organisationskultur tre olika nivåer bestående av: Artefakter, 

Normer och värderingar samt Grundläggande antaganden. 

 

Bild 2 – Organisationskulturens nivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 ovan visar de tre olika nivåerna av en organisationskultur. (Schein, 2004) 

 

Artefakter 

Den första nivån i en organisationskultur består av artefakter och är enligt Schein (2004) det 

som en utomstående lägger märke till, alltså det som syns, hörs och känns. Det är 

organisationens yttre och kan till exempel vara medlemmarnas sätt att klä sig eller tala. 

Artefakter kan även vara hur en organisation marknadsför sig själv och hur man talar om 

organisationen liksom organisationens struktur vilken kan utläsas av till exempel 

organisationsscheman. I och med dess synlighet är artefakterna den del av 

organisationskulturen som enklast kan hjälpa utomstående att tolka vilken typ av organisation 

de skådar. Artefakter kan dock enkelt missuppfattas eftersom olika människor uppfattar, 

exempelvis klädkoder och organisationsstruktur på olika sätt. Som utomstående kan man med 

andra ord beskriva vad man ser och hur man uppfattar en organisation och dess kultur men det 

är en omöjlighet att utifrån det beskriva hur medlemmarna inom organisationen upplever 

organisationskulturen. (Schein, 2004) 

 

Normer och värderingar 

Nästa nivå som Schein (2004) beskriver är organisationens normer och värderingar. Denna är 

något svårare för utomstående att se och tolka. Organisationens normer och värderingar visar 

sig bland annat genom de policyer och arbetssätt som organisationen har, till exempel gällande 

pappaledighet och flextid (Schein, 2004). Det kan även handla om strategier och målsättningar 
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och inkluderar etiska och moraliska riktlinjer (ibid.). Om en medlem inte följer de rådande 

normerna så kan både informella samt formella sanktioner utdelas från kollegor och chefer för 

att få medlemmarna att agera i enlighet med normerna (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

För att medlemmarna i en organisation ska agera i enlighet med organisationskulturens normer 

och värderingar krävs det även att de överensstämmer med de grundläggande antagandena som 

utgör själva kärnan i organisationskulturen (Schein, 2004). När en utomstående person studerar 

en organisation är det av yttersta vikt att ha detta i åtanke då risken finns att organisation och 

dess medlemmar säger sig göra något som de i verkligheten inte gör (Schein, 2004). 

 

Grundläggande antaganden 

Den sista, och för utomstående, mest svårtydda nivån, inom en organisationskultur är de 

grundläggande antaganden som lärts in av organisationen. Dessa antaganden är undermedvetna 

riktlinjer som styr medlemmarnas tankar och beteenden och som ligger till grund för 

beslutsfattande och problemlösning. De grundläggande antagandena fortlever på grund av att 

de har visat sig fungera väl och när de inte fungerar är det lättare för medlemmarna att förneka 

detta än att faktiskt förändra dem. (Schein, 2004). 

 

Det är först när de grundläggande antagandena är synliga som organisationskulturen till fullo 

kan förklaras och förstås, eftersom de ständigt påverkar de övriga nivåerna inom 

organisationskulturen (Schein, 2004). 

3.2.3. Organisationskultur och Könsneutralitet 

Acker (1990) menar att det är viktigt att studera organisationskulturen ur ett könsperspektiv för 

att förstå hur den påverkar medlemmarna. Enligt Acker så produceras och reproduceras till 

exempel könsskillnader mellan män och kvinnor genom organisationskulturen. Det kan till 

exempel handla om löneskillnader, status och makt, könsidentitet och förväntningar på könet. 

Dessa kan ta sig i uttryck i artefakterna och i värderingarna och normerna men grundas i de 

grundläggande antagandena. Trots att organisationer anser sig vara könsneutrala så styrs de av 

dessa omedvetna underliggande antaganden om vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt. (Acker, 1990) 

 

Acker (1990) menar vidare att de underliggande antagandena i en organisationskultur bland 

annat bygger på den hegemoniska maskuliniteten om vad som anses vara manligt. Acker 

beskriver den hegemoniska maskuliniteten på följande sätt: 

 

”Currently, hegemonic masculinity is typified by the image of the strong, technically 

competent, authoritative leader who is sexually potent and attractive, has a family, and has 

his emotions under control.” (Acker, 1990, s.153) 

Citatet ovan beskriver hur den typiske mannen ses som en stark, auktoritär ledare som är 

tekniskt kunnig. En man som är attraktiv, potent och har en familj, en man som också har sina 

känslor i kontroll. Mannen ses även som den lämpligaste ledaren av en organisation vilket 

Acker (1990) menar leder till att männen fortsätter att ta det största ansvaret på arbetet och 

kvinnorna det största ansvaret i hemmet. 
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Jacobsen och Thorsvik (2008), styrker ovan teori från Acker (1990) gällande könsrollers 

inverkan på en organisation. Jacobsen och Thorsvik har identifierat fem dimensioner som 

påverkar organisationskulturen, nämligen: 

 

 Maktavstånd,       

 Individualism – Kollektivism 

 Maskulinitet – Femininitet 

 Osäkerhetskänsla 

 Tidsorientering. 

 

Den tredje dimensionen, Maskulinitet – Femininitet, syftar till att män och kvinnor har olika 

roller beroende på könet (ibid.). Mannen förväntas hävda sig, prestera och vara inriktad på 

materiell framgång, däremot förväntas kvinnan vara blygsam, noggrann och ha ett större fokus 

på livskvalitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  Vidare förklarar Jacobsen och Thorsvik att 

kvinnor och män skapar olika subkulturer inom organisationer för att tillfredsställa sina olika 

behov, detta leder till att skillnaderna mellan könen stärks. Männen fokuserar mer på praktiskt 

innehåll relaterat till arbetsuppgifter medan kvinnor fokuserar mer på att tillfredsställa sina 

behov av vänskap och stöttning i den privata sfären (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Enligt Abrahamsson (2002) så går det att urskilja två generella drag i de allra flesta 

organisationskulturer; Segregation och Hierarki. Segregation innebär att det finns en 

stereotypisk uppdelning av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Att könen har olika 

naturliga fallenheter som i sin tur påverkar medlemmarnas beteende. Hierarki innebär att män 

ofta ses som den naturlige ledaren och därför är det ofta dem sitter på de ledande positionerna 

i företag. Abrahamsson hävdar även att könsrollerna hämmar organisationskulturer att 

utvecklas då de traditionella könsrollerna är så pass starka. (Abrahamsson, 2002) 

3.3. Sammanfattning 

Ovan har de två teorier som valts som teoretiskt ramverk för analysen av empirin presenterats, 

organisationskultur samt motivationsteori.  Nedan följer en kort sammanfattning som visar hur 

dessa två teorier kan kopplas samman. 

 

Motivation är det som får människan att agera på ett visst sätt (Deci & Ryan, 2000). 

Motivationen påverkas både av ting i människans omgivning samt av människans inre 

drivkrafter (ibid.). 

 

Den inre drivkrafterna beskriver Deci och Ryan (2000) som människans inre motivation som i 

första hand styrs av individens lust och behovet av att känna tillfredställelse (ibid). Individer 

hamnar emellanåt i sociala situationer som inte stöds av den inre motivation, till exempel då en 

organisation eller arbetsgivare ställer krav på en individ som denne själv inte känner sig 

motiverad till att göra (Deci & Ryan, 2000; Schein, 2004). I dessa lägen motiveras individen 

istället av yttre faktorer genom att anpassa sitt beteende för att undvika eventuella repressalier 

eller för att främja möjligheten till att få en belöning (Deci & Ryan, 2000). 

 

Organisationskulturer fungerar som yttre motivationsfaktorer för individerna inom dem (Deci 

& Ryan, 2000, Schein, 2004). Organisationskulturer har både en medveten och omedveten 

påverkanskraft över sina respektive medlemmar då dem påverkar hur olika organisationer är 

uppbyggda strukturmässigt samt vilka policys som råder i olika organisationer (Schein, 2004). 
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Vilket i sin tur styr vilka möjligheter medlemmarna i de respektive organisationerna har till att 

ta till exempel pappaledigt (ibid.). Medlemmarna i en organisation agerar enligt deras 

organisationskulturs bästa för att undvika ”bestraffning” från sina kollegor och chefer (Schein, 

2004). 

 

Organisationskulturers påverkan är stark då de grundas i omedvetna antaganden som har 

skapats och lärts in under lång tid och blivit accepterade av sina medlemmar, även om 

kulturerna från början kan ha stått i strid med vissa individers inre drivkrafter (Schein, 2004). 

Eftersom organisationskulturer verkar i det omedvetna är det svårt för individerna att själva 

förändra sitt beteende (Schein, 2004, Deci & Ryan, 2000). 

 

Organisationskulturer påverkar även hur dess medlemmar ser på vad som är manligt respektive 

kvinnligt (Acker, 1990). Många organisationskulturer styrs av den hegemoniska maskuliniteten 

som menar att mannen är den starka och stabila och således den som arbetar medan kvinnan 

istället fokuserar på familj och livskvalitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Män som påverkats 

av sin organisationskulturs könsnormer kommer därför att känna en inre tillfredställelse av att 

arbeta (Deci & Ryan, 2000). Detta beskrivs som en integreringsprocess då individen införlivar 

yttre värderingar med sina egna (ibid.). Dock menar Deci och Ryan att detta fortfarande är en 

kontrollerad motivation och således inte själbestämd eftersom individer integrerar de yttre 

värderingarna för att känna samhörighet med sin omgivning som i detta fall är deras 

organisationskultur (ibid.).  

 

 

Bild 3 – Organisationskulturens påverkan 
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4. Metod 

Detta avsnitt ämnas åt att beskriva hur arbetet med denna studie gått till väga vid val av 

metodansats, enkätutformning, urval, genomförande, databearbetning och analys samt hur 

hänsyn har tagits till forskningsetiska principer. Detta avsnitt avser att tydliggöra 

arbetsprocessen för dig som läsare för att du ska få en god bild över hur materialet har 

bearbetats.  

4.1. Metodansats 

Metodologi har beskrivits som ”bryggan mellan vetenskapsteori och de konkreta metoderna” 

samt ”det tänkande och de principer som ligger till grund för sättet att arbeta” (Bjerfeldt, 

Demker och Hinnfors, 2013, s.108). Som forskare handlar det med andra ord om att anta en 

metodansats som är förenlig med forskningsfrågan samt de teoretiska utgångspunkterna (ibid.). 

 

Då denna uppsats syftar till att undersöka hur mäns motivation till pappaledighet ser ut i 

förhållande till deras upplevda organisationskultur valdes en teori om organisationskultur samt 

en motivationsteori för att analyserar empirin. Att genomföra en studie på detta sätt innebär att 

man som forskare antar ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att man drar slutsatser på 

empirin utifrån redan välkända teorier. (Bjerfeldt, Demker & Hinnfors, 2013) 

 

För att samla in empirin valdes en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Valet av 

metod grundade sig framförallt i att vi ville kunna utläsa samband och se mönster i 

urvalsgruppen vilket den kvantitativa metoden lämpar sig väl till (Bjerfeldt, Demker & 

Hinnfors, 2013). Det bedömdes att en enkät var det mest fördelaktiga tillvägagångsättet då det 

ger möjligheten att nå ut till fler män och på så sätt fånga in så många olika perspektiv på 

pappaledighet som möjligt. 

 

En annan fördel med att genomföra en kvantitativ studie och att använda sig av en enkät är att 

respondenterna kan vara anonyma vilket förhoppningsvis leder till mer sanningsenliga svar 

(Trost, 2007). En av nackdelarna med att använda sig av en kvantitativ metodansats är istället 

att man inte får samma djup i svaren som man hade fått om man genomfört en kvalitativ studie 

i form av till exempel intervjuer där man ges möjlighet att ställa frågor som ger respondenten 

ett större svarsutrymme och möjlighet att förklara sig (Bjerfeldt, Demker & Hinnfors, 2013). I 

det här fallet ansågs bredden vara viktigare än djupet eftersom vi ville ha möjlighet att göra 

jämförelser och se samband mellan män anställda i olika företag och organisationer, privata och 

offentliga, liksom se likheter och skillnader på män med eller utan barn. Genom en enkät kunde 

detta göras möjligt genom att nå ut till fler respondenter.  

 

En annan nackdel som har riktats mot den kvantitativa forskningen är att den anses ge en bild 

av verkligheten som är åtskild från individerna som studeras (Bryman, 2011). Kritikerna menar 

att vid undersökandet av hur två variabler korrelerar med varandra finns risken att forskaren 

inte ser det som försiggår runtomkring, hur andra faktorer kan spela in och påverka utfallet 

(ibid.). I denna studie är vi medvetna om att det finns flera andra faktorer som påverkar mäns 

motivation till att ta pappaledigt. Intresset i den här uppsatsen handlar dock enbart om att se 

samband mellan mäns upplevda organisationskulturer och motivation till pappaledighet. 

Genom att undersökta mäns upplevda organisationskulturer undviker vi att våra resultat 

distanseras från respondenterna. 
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4.2. Utformning av enkäten 

Som nämnts så har en enkät valts för att samla in empiri till den här studien. För att göra själva 

enkätgenomförandet så smidigt som möjligt utformades en webbenkät i Google Forms. På så 

sätt kunde det arbete som distribuering av en traditionell enkät innebär, antingen manuell 

utdelning eller genom postutskick, undvikas. Likaså underlättar en webbenkät vid analysen av 

empirin då svaren redan är digitala till skillnad ifrån om vi som forskare hade gjort en manuell 

enkät och behövt föra in svaren för hand och då även riskerat att göra misstag som skulle kunnat 

ha påverkat resultatet. Webbenkäten tillåter även att vi som forskare är geografiskt obundna 

våra respondenter, till skillnad från enkäter som delas ut manuellt, vilket har gjort att vi har 

kunnat samla in svar från män bosatta i olika delar av Sverige samt utomlands. Likaså fick vi 

genom webbenkäten tillgång till svaren direkt vilket har underlättat vårt arbete då vi har haft 

begränsat med tid. (Trost, 2007) 

4.2.1. UTFORMNING AV FRÅGORNA 

Vid utformning och formulering av enkätfrågorna utgick vi från Trost (2007) Enkätboken samt 

Bryman (2011) Samhällsvetenskapliga metoder över vad man behöver tänka på för att undvika 

de fallgropar som finns vid en enkätundersökning. 

 

Ett centralt problem med en enkät är som nämnts ovan att man inte kan ställa följdfrågor som 

vid en intervju eller komplettera frågor i efterhand. Detta ställer därför höga krav på själva 

utformandet av enkätens frågor och förmågan att sätta sig in i hur frågorna kan tänkas tolkas av 

respondenterna (Bryman, 2011). 

 

Först och främst såg vi till att undvika långa frågeformuleringar samt att ha för många frågor, 

detta för att minska risken att avskräcka respondenten från att besvara enkäten. För att enkäten 

inte skulle uppfattas som svår eller krånglig användes ett så vardagligt och enkelt språkbruk 

som möjligt, dessutom gavs tydliga instruktioner över hur frågorna skulle besvaras. 

 

Innan frågorna utformades studerades även tidigare forskning på pappaledighet samt de valda 

teorierna organisationskultur samt motivation för att få inspiration och riktlinjer för hur 

frågorna kunde utformas för att de skulle bli så heltäckande som möjligt och således kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Totalt utformades 75 frågor, och för att undvika att respondenterna skulle avbryta halvvägs på 

grund av antalet frågor delades enkäten upp i olika delar beroende på om man hade barn eller 

inte samt om man varit pappaledig eller inte.  En fördel med att använda en webbenkät var här 

att vi kunde utforma den på ett sätt som gjorde att respondenten blev slussad till olika frågor 

beroende på föregående svar. 

 

För att kunna göra jämförelser i empirin sattes följande bakgrundvariabler upp; ålder, om de 

har barn eller inte, vart de bor samt om de är privat eller offentligt anställda. På grund av att 

föräldraförsäkringen har förändrats stegvis de senaste 40 åren så ansågs det viktigt att studera 

hur ålder kan påverka resultatet. Vi gjorde även ett medvetet val att tillfråga både män med 

barn samt män utan barn, detta för att kunna fånga in de män som eventuellt kommer att bli 

fäder i framtiden och för att se om det finns skillnader i hur män upplever sin situation beroende 

på om de har barn eller ej. Vi ville också se om det finns skillnader beroende på männens 

boendesituation, om de bodde i en liten eller en stor stad alternativt på landsbygden eller 

utomlands. Till sist ville vi se om det finns skillnader mellan den privata och den offentliga 
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sektorn då den offentliga sektorn har ett rykte om att vara mer generös när det gäller 

föräldraledighet. 

 

Vid utformandet av frågorna valde vi att fokusera på framförallt fem teman: personliga 

attityder, kunskap, pappavänlighet samt ekonomi. Då utgångspunkten för studien låg i männens 

upplevda organisationskultur ställdes framförallt frågor som rörde relationen mellan 

arbetsgivaren och den anställde. För att försäkra att frågorna skulle förefalla så heltäckande som 

möjligt utformades flera nyanserade frågor kring varje tema, liksom vi efter vissa av frågorna 

gav utrymme för respondenterna att kommentera om de ville. 

4.2.2. ENKÄTUPPBYGGNAD 

Tabell 1 nedan visar hur enkäten är uppbyggd och vad som avsågs att mäta med de olika 

frågorna. Frågorna nedan är endast ett axplock, där exempel ges på två frågor är den första 

frågan ställd till män med barn och den andra frågan till män utan barn (för hela enkäten se 

bilaga). 

  

Tema – Frågor Teorikoppling 

Personliga attityder 

Hur viktigt är det för dig att 

kunna ta ut föräldraledighet? 

 

Hur viktigt är det för dig att 

kunna ta föräldraledighet om 

du skulle få barn? 

I Deci och Ryans (2000) motivationsteori så beskrivs inre 

motivation som det som människan gör för att känna inre 

tillfredställelse. Med attityder avser vi därför att ta reda på 

mäns generella inställning till pappaledighet. 

Kunskap 

Är du medveten om vilka 

rättigheter du har som man och 

svensk medborgare när det 

gäller föräldraledighet?  

Under kunskapstemat avser vi att ta reda på vad män vet 

om sina möjligheter samt hur deras respektive arbetsgivare 

informerar om dessa.  Detta kopplas till Scheins (2004) och 

Ackers (1990) Organisationskultur och den tidigare 

forskning som har visat att i kvinnodominerade 

organisationer så är pappaledighet vanligare på grund av 

att arbetsgivaren jobbar mer aktivt med policys och 

information som hjälper män att vara pappalediga. 

Pappavänlighet 

Har någon händelse fått dig att 

känna att din arbetsgivare inte 

ställer sig positiv till att pappor 

tar föräldraledigt? 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare studier har visat att män har svårt att ta 

pappaledigt på grund av sina respektive 

organisationskulturer. Acker (1990) menar att många 

organisationskulturers grundläggande antaganden bygger 

på den hegemoniska maskuliniteten om vad som anses vara 

manligt vilket ger förväntningar på mannen som den som 

arbetar medan kvinnan ska vara hemma med barnen. Med 

detta tema avser vi därför att undersöka hur mäns upplevda 

organisationskulturers grundläggande värderingar 

påverkar dem i sitt val om pappaledighet.   
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Kände du att du fick stöd från 

din arbetsgivare under 

föräldraledigheten? 

Anser du att din arbetsgivare 

arbetar aktivt med att stödja 

pappor i föräldraledighet? 

Deci och Ryan (2000) beskriver yttre motivation som krav 

och förväntningar från t.ex. en chef och hur det påverkar 

individens beteende. Schein (2004) beskriver hur 

organisationskulturer kan ha normer och värderingar som 

styr arbetssätt och policys. Med dessa frågor ville vi därför 

fånga in hur arbetsklimatet ser ut i männens olika 

organisationer i form av stöd och hur det i sin tur kan 

komma att påverka dem att ta pappaledigt eller inte. 

 

Ekonomi 

Påverkades din familjs 

ekonomi negativt av att du var 

ledig? 

 

Tror du att du skulle ta ut mer 

föräldraledighet om 

föräldrapenningen hade 

baserats på hushållets 

gemensamma inkomst? 

 

Här handlar det återigen om yttre motivations faktorer och 

vad Deci och Ryan (2000) beskriver som yttre reglering. 

Yttre reglering syftar till att individen gör något för att få 

yttre belöning t.ex. pengar. Med frågor rörande ekonomi 

avser vi att undersöka om den ekonomiska ersättningen 

fungerar som en motivationsfaktor inför valet av 

pappaledighet. 

 

4.2.3. PILOTSTUDIE                                                                

Efter slutförandet av enkätens utformning genomfördes pilotstudie. En pilotstudie är ett viktigt 

steg i processen då det möjliggör en inblick i hur de tilltänkta respondenterna uppfattar enkäten 

och dess frågor (Trost, 2007). Eftersom vi som forskare har en viss typ av förförståelse i ämnet 

när vi utformar frågorna samt en tydlig bild av vad vi vill få ut av dem är det viktigt att testa 

frågorna så att respondenterna inte uppfattar frågorna på ett helt annat sätt. Det tillsammans 

med hur navigeringen genom webbenkäten fungerade var de huvudsakliga punkterna som 

kontrollerades. Pilotstudien genomfördes genom att fem personer i vår närhet med samma 

förutsättningar som vårt urval fick besvara enkäten, det vill säga män med barn och män utan 

barn. Efter pilotstudien insåg vi att vi behövde omformulerade enstaka frågor som var 

svårbegripliga samt ta bort vissa som ansågs irrelevanta och stötande. Likaså tog vi bort 

dubbletter av frågor som vi av misstag fått med samt utvecklade kompletterande frågor kring 

vissa områden där vi kände att det saknades följdfrågor. Efter dessa åtgärder kände vi oss trygga 

med vår enkät och var redo att sprida den vidare. 

4.2.4. MISSIVBREV 

Ett missivbrev lades till under samma länk som webbenkäten för att garantera att samtliga 

respondenter läste detta innan de besvarade enkäten (se bilaga). Innan de öppnade länken fick 

de dock en kort beskrivning av vad som väntade. I missivbrevet presenterade vi oss själva och 

syftet med studien. Vi försökte som Trost (2007) beskriver göra det så säljande som möjligt för 

att fånga intresse och förklara vikten av studien för att få respondenterna att fullfölja enkäten. 

Våra kontaktuppgifter lämnades både i missivbrevet samt på sista sidan, innan respondenterna 

avslutade enkäten, för att ge respondenterna största möjlighet att kommunicera med oss och ge 

oss feedback. 
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4.2.5. SPRIDNING AV ENKÄTEN 

För att sprida enkäten använde vi oss först och främst av våra egna nätverk och lät våra 

kontakter sprida enkäten vidare till sina nätverk. Leveransen har skett delvis genom ett 

Facebook event där vi lagt ut länken samt en kort beskrivning av vårt syfte med uppsatsen och 

dels genom att maila länken samt en beskrivning till personer som inte har Facebook. För att 

uppmärksamma eventet på Facebook bjöd vi in män med och utan barn i vår vänkrets och 

uppmanade därefter alla att bjuda in sina vänner till eventet. Efter två dagar hade vi uppnått den 

mängd svar vi på förhand bestämt som godkända, 60 stycken. Vi valde dock att fortsätta hålla 

länken öppen och totalt har vi fått in 81 svar. 

4.3. Urval 

Studiens urval utgörs av män i åldrarna 18 till 65 som på något sätt har en direkt koppling till 

oss eller känner någon som känner oss. Av de 81 som svarat utgörs 62 stycken av män som har 

barn sedan tidigare och 19 män utan barn. På grund av respondenternas koppling till oss är vårt 

urval är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Genom att be våra kontakter om att sprida 

enkäten vidare till sina kontakter hade vi en förhoppning om att få ett bredare urval i form av 

ett snöbollsurval, dock talade Facebook eventet för att det framförallt var våra direkta kontakter 

som besvarade enkäten och någon större spridning kom inte till stånd (ibid.). 

4.3.1. GENERALISERING OCH STATISTIK SIGNIFIKANS 

Bryman (2011) menar att man som forskare överlag skall vara försiktig med att göra 

generaliseringar på sitt resultat. Extra viktigt blir det att inte anta att man kan dra slutsatser på 

en hel population då man som i vårt fall har använt sig av ett bekvämlighetsurval (ibid.). 

Vanligtvis inom kvantitativ forskning så talar man om statistisk signifikans som är ett mått för 

att säkerställa att det resultat man fått inte beror på slumpen och att man således kan generalisera 

resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2013). För att ett resultat skall kunna anses vara 

statistiskt signifikant så krävs det först och främst att man som forskare har använt sig av ett 

representativt urval (ibid.). Då vi inte kan anses ha ett representativt urval kommer vi i denna 

studie inte att uttala oss om huruvida resultatet är statistiskt signifikant eller ej. Dock hindrar 

det oss inte från att i våra korrelationstester redogöra för signifikansnivån och således uttala oss 

om resultatet i vår urvalsgrupp har uppkommit slumpmässigt eller ej  

 

Trots att urvalet inte kan anses vara representativt så har studien vissa fördelar då 

respondenterna i denna studie är en homogen grupp som i huvudsak består av vita europeiska 

medelklassmän med jobb. Vi kan som sagt inte generalisera resultatet på andra män än den 

grupp av respondenter vi undersökt. Dock kan vi med denna studie ge en bild av hur män med 

liknande förutsättningar så som samhällsklass och försäkringssystem upplever sina 

organisationskulturer och hur dessa påverkar möjligheten till att vara pappaledigt. 

Förhoppningen med denna uppsats är således att den skall väcka intresse för att genomföra mer 

omfattande studier i ämnet med ett mer representativt urval.  

4.3.2. BORTFALL 

Alla som har tagit sig an enkäten har fullföljt den. Detta kan antas bero på att enkäten har varit 

helt frivillig och inte varit bunden till en specifik arbetsplats. Har man därför inte haft något 

intresse i att delta så har man inte gjort det. 
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Då en webbenkät användes kunde problem som oläslig handstil och felaktigt ifyllda frågor 

undvikas. Majoriteten av frågorna var även obligatoriska, endast de få frågor som bedömdes 

som särskilt känsliga gjordes frivilliga att fylla i vilket har resulterat i få uteblivna svar.   

4.4. Bearbetning av material 

Efter insamlandet av samtliga enkätsvar exporterades dessa till ett Excel dokument. I 

Excel kodades därefter alla svarsalternativ om från ord till siffror för att göra resultaten mät- 

och jämförbara i analysen. Då några av frågorna redan utgjordes av intervallskalor valde vi att 

följa samma princip på resterande frågor, där de lägsta värdet motsvarade det mest positiva och 

det högsta värdet det mest negativa värdet. Exempel på detta är frågan om hur viktigt är det för 

dig att pappor tar föräldraledigt där svarsalternativen utgjordes av en skala från 1 till 6, där 1 

= “Väldigt viktigt” och 6 = “Inte alls viktigt”. Ett exempel på en omkodning är frågan är du 

medveten om vilka rättigheter du som man och svensk medborgare har när det gäller 

föräldraledighet där svarsalternativen utgjordes av “ja, absolut”, “ja, till viss del”, “ganska 

osäker” samt “osäker”. Dessa svarsalternativ kodades till att motsvara 1, 2, 3, 4. 

 

När kodningen var klar i Excel exporterades dokumentet till statistikprogrammet PSPP som 

möjliggjorde en vidare bearbetning genom olika tester på resultatet. Först och främst gjordes 

analyser på medelvärde, procentfördelning samt standardavvikelse för att jämföra männens 

svar.  

 

I slutet genomfördes även korrelationstester i form av Pearsons r test för att besvara den tredje 

frågeställningen Vilka samband finns det mellan mäns upplevda organisationskultur och 

motivation att ta pappaledigt? För att analysera resultatet användes bilden nedan. Om det 

föreligger ett samband skall koefficienten ligga mellan -1 och 1. Ett värde närmare 1, oavsett 

om det är positivt eller negativt, innebär ett starkare samband.  

 

Bild 4 – Korrelationstolkning 

 

0: inget samband (korrelation) 

0 – 0,2 mycket svagt samband 

0,21 – 0.4 svagt samband 

0,41 – 0,6 mellanstarkt samband 

0,61 – 0,8 starkt samband 

0,81 – 0,99 mycket starkt samband 

1 perfekt samband 

 

0: inget samband (korrelation) 

-0 – 0,2 mycket svagt samband 

-0,21 – 0.4 svagt samband 

-0,41 – 0,6 mellanstarkt samband 

-0,61 – 0,8 starkt samband 

-0,81 – 0,99 mycket starkt samband 

-1 perfekt samband 

 

 

 

Som nämnt ovan så har vi även valt att presentera signifikansnivån i dessa korrelationstester 

för att avgöra huruvida sambandet mellan variablerna i vår urvalsgrupp har uppkommit 

slumpmässigt eller inte. Då vår studie ryms inom samhällsvetenskapen har vi ansett att en 

signifikansnivå på 95 % är rimlig, med andra ord så accepterar vi att vi i 5 fall av 100 kan dra 

en felaktig slutsats (Bryman, 2012).  

 

För att analysera resultaten presenteras först de olika resultaten utifrån de uppställda teman, 

ålder, om de har barn eller inte, vart de bor samt om de är privat eller offentligt anställda. 
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Under varje resultat presenteras därefter vår analys i vilken vi kopplar resultaten med de teorier 

samt den tidigare forskning som presenterats ovan.   

4.5. Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi ser på studiens validitet och reliabilitet, 

forskarens roll samt hur vi har tagit hänsyn till forskningsetiska principer. 

4.5.1. Validitet 

Med validitet menar vi det som Bryman (2011) kallar mätningsvaliditet, alltså huruvida vi med 

våra enkätfrågor mäter det vi avser mäta. Graden av validitet har en stor inverkan på om studiens 

resultat är giltigt och påverkar även studiens reliabilitet (Bryman, 2011). För att öka vår validitet 

har vi framförallt fokuserat på frågornas utformning. Vi har tagit utgångspunkt i den tidigare 

forskningen där vi kollat på vilka typer av frågor man tidigare ställt inom ämnet för att skapa 

en så heltäckande enkät som möjligt. Utifrån vårt första utkast omformulerade vi frågorna 

flertalet gånger redan innan vi utförde vår pilotstudie för att undvika att vi missat något 

väsentligt. Ur pilotstudien fick vi mycket användbar information då vi kunde ta del av 

respondenternas perspektiv och uppfattning av frågorna. Det ledde till att vi finjusterade 

frågorna ännu en gång innan vi skickade ut den slutgiltiga enkäten. Dessa åtgärder anser vi har 

bidragit till en markant förbättring av validiteten 

 

I kvantitativa studier talas även om intern validitet som handlar om huruvida samband mellan 

två variabler uteslutande handlar om ett orsaksförhållande mellan de två variablerna (Bryman, 

2011). Som nämnts ovan så avser vi bland annat att titta på sambandet mellan mäns upplevda 

organisationskultur och motivation till att ta pappaledigt genom att genomföra 

korrelationstester. Där den ena variabeln är den upplevda organisationskulturen och den andra 

variabeln är motivationen till pappaledighet. Vi är medvetna om att det finns andra faktorer som 

spelar in i motivationen till att ta pappeldighet men vårt intresse ligger i att se hur den upplevda 

organisationskulturen påverkar vilket gör att vi anser oss uppfylla den interna validiteten. 

 

Förutom intern validitet så talar man även om extern validitet (Bryman, 2011). Den externa 

validiteten handlar om studiens generaliserbarhet. Som nämnts under urvalsstycket så avser vi 

inte att generalisera våra resultat då vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Dock anser vi 

att på grund av studiens homogena urvalsgrupp så har den ändå ett externt värde. 

4.5.2. Reliabilitet 

Med reliabilitet menas i vilken utsträckning studiens resultat är tillförlitligt och om det kan ha 

påverkats av tillfälligheter (Bryman, 2011). Studien skall med andra ord vara pålitlig. 

 

En vanlig uppfattning är att hög reliabilitet innebär att studiens resultat skall bli detsamma om 

undersökningen upprepas flertalet gånger. Det förutsätter dock att andra förutsättningar inte har 

förändrats, vilket är svårt att kontrollera i en studie av det här ämnet. Svårigheten ligger 

framförallt i att vi undersöker människors inställning och uppfattningar. Människors 

uppfattning kring pappaledighet kan förändras över tid på grund av ändrade 

levnadsförhållanden som vi inte kan kontrollera. Likaså kan den upplevda 

organisationskulturen förändras, både genom byte av arbetsplats men även på grund av andra 

förändringar inom organisationen som vi inte heller kan styra över. Med andra ord så skulle vår 
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studie kunna ge ett helt annat resultat om den genomfördes vid ett senare tillfälle. Dock menar 

Trost (2007) att detta inte behöver betyda att vår undersökning lider av en låg reliabilitet. 

Bryman (2011) och Trost menar vidare att det istället är viktigt för reliabiliteten att studien inte 

består av mätfel eller slumpmässiga fel samt att de mått man använder sig av är stabila. Vi anser 

att vi har försäkrat en hög reliabilitet genom vår noggranna enkätutformning, där vi ställt olika 

frågor som berör samma sak, samt användandet av välkända statistiska metoder. 

 

Det som ytterligare styrker vår studies reliabilitet menar vi är vår transparens i arbetet och vi 

avser just med denna metoddel att visa på hur vi tänkt och arbetat vid insamlingen av empirin 

samt analysen av denna. 

4.5.3. Forskarens roll 

Då vi genomfört en enkätstudie har vi som forskare inte haft direkt kontakt med våra 

respondenter och således har vi inte kunnat påverka dem förutom eventuellt några individer i 

vår närmaste omgivning kan ha känt sig tvingade till att besvara enkäten. 

 

Vår påverkansroll som forskare i den här studien handlar framförallt om vår förförståelse och i 

vilket samhälle vi utför studien. Våra frågor har styrts av den tidigare forskning vi tagit del av, 

liksom vår analys har styrts av vår kunskap inom ämnet. Som nämnts ovan så skiljer sig även 

Sveriges föräldraförsäkring avsevärt från många andra länders, vilket gör att vi med största 

sannolikhet hade sett helt andra resultat om studien utförts i till exempel England eller USA. Vi 

som forskare har även påverkat urvalet av respondenter vilket i sin tur har påverkat studiens 

resultat. 

4.5.4. Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för de ställningstaganden man som forskare inom humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning behöver ta inför en studie. Det handlar framförallt om att 

väga studiens bidrag gentemot eventuella negativa konsekvenser för de som deltar. 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudkrav att förhålla sig till för att försäkra det 

grundläggande individskyddet. 

 

Informationskravet handlar främst om forskarens plikt att informera respondenterna om 

studiens syfte samt att deltagande är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. För att uppfylla 

detta krav har vi som beskrivits ovan dels skapat ett Facebook event där vi kortfattat beskrivit 

vad studien handlat om. När respondenterna sedan frivilligt tagit sig vidare till enkäten, via 

länken, har vi mer utförligt beskrivit studiens ändamål i ett inledande missivbrev. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Samtyckeskravet har vi vår studie uppfyllts på liknande sätt som informationskravet, då ingen 

har tvingats till att delta i studien. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare skall ges konfidentialitet genom att deras 

personuppgifter samt svar inte sprids vidare till obehöriga. Då vi använde oss av en webbenkät 

är det omöjligt för både oss och någon annan att veta vem som deltagit eller vem som svarat 

vad och därmed är deltagarnas anonymitet garanterad. 

 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlats in till studien endast får användas för 

forskningsändamålet. De uppgifter vi erhållit har inte använts och kommer inte att användas till 
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något annat än som underlag för vår studie. Vi kommer heller inte att sprida studien på annat 

sätt än genom att publiceras den i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. 
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat samt en analys av detta. Denna del är uppbyggd 

kring de teman som presenterades under metod delen och avser att besvara syftet med denna 

studie som är att undersöka mäns motivation till att ta pappaledigt i relation till deras upplevda 

organisationskultur. 

5.1. Studiens respondenter  

Då studien avser att undersöka mäns upplevda organisationskultur redogör denna del för vilka 

respondenterna i denna studie är utifrån tidigare uppsatta bakgrundvariabler: om de har barn 

eller inte, ålder, vart de bor samt om de är privat eller offentligt anställda. 

 

Med eller utan barn  

 

 
 

DIAGRAM 1.1  - Fördelningen mellan män med barn samt män utan barn 

Av de 82 respondenterna som deltagit i studien så har 62 män barn och 19 män inga barn. Av 

de 62 män som har barn så har 57 någon gång tagit pappaledigt.  

 

Ålder 
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DIAGRAM 1.2 - Respondenternas födelseårtioende  

Av våra respondenter så är majoriteten födda på 1970-talet samt 1980-talet.  

 

Bosättning 

 

 
 

DIAGRAM 1.3 - Mäns nuvarande bosättningsplats  

 

Här kan vi se att ca hälften av respondenterna bor i en stor svensk stad med mer än 100 000 

invånare. Vi har även 6 respondenter som är svenskar men som för tillfället bor utomlands.  

 

Anställningssektor  

 

 
 

DIAGRAM 1.4 - Mäns anställning 

 

Av de 81 respondenterna så är 71 anställda inom privat sektor respektive 10 inom den offentliga 

sektorn.  
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Fördelning av föräldraledigheten 

 

För att få en förståelse över hur fördelningen av föräldraledigheten såg ut hos de tillfrågade 

männen och deras partner ställdes följande frågor: ”Hur länge var du i snitt ledig med varje 

barn?” samt ”Hur länge var i snitt din partner ledig med varje barn?”. I diagram 1.5 samt 1.6 

redovisas resultatet.  

 

 

 
 

DIAGRAM 1.5 – Männen samt deras partners ledighet vid första barnet. 

 

Diagram 1.5, ovan, visar hur de män som uppgett att de har barn har svarat att de själva 

respektive deras partner varit lediga med deras första/enda barn (n = 56). Den svarta/vänstra 

stapeln representerar männen och den grå/högra representerar kvinnorna. Siffrorna under 

staplarna representerar antalet lediga veckor. 

 

Tydligt är en uppdelning där männen är klart över representerade fram till 20 veckors ledighet. 

Från 35 till 50 veckors ledighet är det istället mer än dubbelt så många kvinnor lediga och 50 

till 70 veckor är det endast kvinnor lediga. Det är också under den längsta perioden som nära 

50 % av alla kvinnor befinner sig. 
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DIAGRAM 1.6 – Männen samt deras partners ledighet vid andra barnet. 

 

I diagram 1.6, ovan, visas enligt samma princip som i diagram 1.5. hur männen med minst två 

barn (n = 38) och deras partner varit lediga med sitt andra barn. 

 

Här kan vi se en än tydligare trend av att männen tar ut en kortare ledighet medan kvinnorna 

tar ut en längre ledighet. 

5.2. Personliga attityder 
5.2.1. Resultat 

Inledningsvis avser vi att undersöka om män ser positivt eller negativt på föräldraledighet. 

Delvis på föräldraledighet i stort, men framför allt hur de ser på att själva vara pappalediga. För 

att göra detta har samtliga respondenter fått frågorna Hur viktigt är det för dig att pappor tar 

föräldraledigt? Hur viktigt är det för dig att kunna ta föräldraledigt? Skulle du ta föräldraledigt 

om du fick barn i framtiden? samt slutligen Tror du att längden på föräldraledigheten påverkar 

möjligheten att skapa ett starkt band mellan förälder och barn? Nedan presenteras resultaten 

av dessa frågor i tabellerna 1.1, 1.2, 1.3, samt 1.4.  

TABELL 1.1 

“Hur viktigt är det för dig att pappor tar föräldraledigt?” 

Skattningssvar 1-6, 1 = “Väldigt viktigt”, 6 = “Inte alls viktigt” 

 

 N Medelvärde Std. avvikelse 

Män med barn 62 2,37 1,39 

Män utan barn 19 2,58 1,50 

 

I tabell 1.1 kan vi se att medelvärdet för både män med och utan barn ligger nära 2,5 vilket 

motsvarar en positiv inställning med dragning mot “viktigt”, att det är viktigt att pappor tar 
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föräldraledighet. Standardavvikelsen, 1,39 för män med barn och 1,50 för män utan barn visar 

på små spridningar och att de flesta svar har ett lägre värde än 3.   

TABELL 1.2 

“Hur viktigt är det för dig att kunna ta föräldraledigt?” 

Skattningssvar 1-6, 1 = “Väldigt viktigt”, 6 = “Inte alls viktigt” 

 

 N Medelvärde Std. avvikelse 

Män med barn 62 1,66 1,17 

Män utan barn 19 2,05 1,54 

 

Tabell 1.2 visar att medelvärdet för män med barn är ca 1,70 vilket ligger nära skalans lägsta 

värde som är “väldigt viktigt”. Medelvärdet för män utan barn är något högre på 2,05. Bland 

män med barn svarade 66 % alternativ 1, “väldigt viktigt”, och bland män utan barn 63 %. 

Standardavvikelsen som i det här fallet är låg stärker medelvärdet. 

TABELL 1.3 

Skulle du ta ut föräldraledigt om du blev pappa i framtiden? 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent. 

 

 N Ja Nej Vet ej 

Män med barn 62 93,55 % 0 6,45 % 

Män utan barn 19 89,47 % 0 10,53 % 

 

Tabell 1.3 visar att uppfattningen att män skulle ta föräldraledigt om de fick barn i framtiden är 

stark både bland de män som har barn sedan tidigare och de utan barn. Ingen av respondenterna 

i respektive grupp har svarat “nej”. 

TABELL 1.4 

Tror du att längden på ledigheten påverkar möjligheten att skapa ett starkt band mellan 

förälder och barn? 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent. 

 

 N Ja, absolut Ja, till viss del Inte märkbart Inte alls 

Män med barn 55 34,55 % 49,09 % 12,73 % 3,64 % 

 

Denna fråga ställdes endast till män med barn på grund av att de kan antas ha erfarenhet i frågan. 

Tabell 1.4 visar att “Ja, absolut” samt “Ja, till viss del” har ca 84 % vilket är en överhängande 

majoritet.  
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5.2.2. Analys 

Resultatet visar på att det överlag finns en starkt positiv inställning bland männen i vår 

undersökning till att ta pappaledigt. Det gäller inte bara deras egen ledighet utan i frågan Hur 

viktigt är det för dig att pappor tar föräldraledigt? har vi ett medelvärde som visar att männen 

upplever det som viktigt att även andra män tar föräldraledigt. I båda grupperna har majoriteten 

svarat väldigt viktigt, vilket tyder på att många män är måna om att andra män tar föräldraledigt.  

 

På frågan Hur viktigt är det för dig att kunna ta föräldraledigt? är stödet för “väldigt viktigt” 

som väntat ännu starkare, kring 65 % i båda grupperna har svarat det. Själva möjligheten att 

kunna ta föräldraledigt om man önskar det värderas alltså högt, men ändå inte så högt som vi 

hade förväntat oss. Speciellt med tanke på utfallet i nästa fråga som är Skulle du ta 

föräldraledigt om du blev pappa i framtiden? där 89 % av männen utan barn och 94 % av 

männen som redan har barn svarar att de tänker ta föräldraledigt om de blir pappor i framtiden 

och övriga svarat “vet ej”. Ingen har alltså svarat “nej”. Av speciellt intresse här är de män som 

redan har barn, då de redan upplevt hur det var att få barn och kan väga in den erfarenheten i 

sitt svar.  

 

Detta kan kopplas till Deci och Ryans (2000) teori om inre motivation som beskrivs som en 

medfödd motivationskraft som påverkar individers val genom livet. Deci och Ryan menar att 

människan har tre psykologiska behov som denne ständigt strävar efter att tillfredsställa. Dessa 

är kompetens, självbestämmande och samhörighet. Självbestämmande är den starkaste 

drivkraften och handlar om individens fria val vilket vi kan se att respondenterna i vår studie 

värdesätter genom att de anser det viktigt att kunna vara föräldraledig. Samhörighetsaspekten 

går att se i frågan gällande hur viktigt det är att andra män tar föräldraledigt. Vi kan se att män 

som själva tycker att det viktigt att vara lediga även vill att andra män ska vara lediga. Detta 

kan antas bero på att män vill känna samhörighet med andra män men även att man som enskild 

individ kan dra fördel av ett gemensamt beteende. Tar många andra män pappaledigt möts 

beteendet “att vara föräldraledig som man” rimligtvis av ett mindre motstånd hos omgivningen 

genom att det normaliseras.  

 

På frågan Tror du att längden på ledigheten påverkar möjligheten att skapa ett starkt band 

mellan förälder och barn? Svarade en klar majoritet “Ja” vilket innebär att de flesta män med 

barn tror att längden på föräldraledigheten påverkar relationen till barnet vilket i sin tur kan 

fungera som en påverkansfaktor. Männens bild av att den framtida relationen med deras barn 

påverkas av längden på föräldraledigheten stämmer väl överens med vad Duvander och Jans 

(2008) kommit i fram till i sin studie ‘Consequences of fathers’ parental leave use: evidence 

from Sweden’. Vi kan trots detta se att männens föräldraledighet är kortare än kvinnornas.  
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5.3. Kunskap  
5.3.1. Resultat 

TABELL 2.1 

“Är du medveten om vilka rättigheter du som man och svensk medborgare har när det gäller 

föräldraledighet?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent. 

 

 N Ja, absolut Ja, till viss del Ganska osäker Osäker 

Män med barn 62 45,16 % 46,77 % 6,45 % 1,61 % 

Män utan barn 19 15,79 % 42,11 % 26,32 % 15,79 % 

 

I tabell 2.1 kan vi se att i gruppen män med barn har ca 45 % svarat “ja, absolut” och ca 47 % 

har svarat “ja, till viss del”. Ca 8 % har antingen svarat “ganska osäker” eller “osäker”. I 

gruppen män utan barn har knappt 16 % svarat “ja, absolut” och ca 42 % har svarat “ja, till viss 

del”. Drygt 26 % har svarat “ganska osäker” och knappt 16 % har svarat “osäker” på frågan om 

de är medvetna om sina rättigheter.  

TABELL 2.2 

“Anser du att dina rättigheter är tillräckliga?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent. 

 

 N Ja Nej Vet ej 

Män med barn 62 82,26 % 3,23 % 14,52 % 

Män utan barn 19 42,11 % 15,79 % 42,11 % 

 

Tabell 2.2 visar att av de män som har barn anser drygt 82 % att deras rättigheter är tillräckliga. 

I gruppen män utan barn har lika många, drygt 42 %, svarat “ja” eller “vet ej” och knappt 16 % 

har svarat “nej”. 

TABELL 2.3 

“Har din arbetsgivare någon gång informerat dig kring föräldraledighet för pappor?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent. 

 

 N Ja Nej 

Män med barn 62 24,19 % 75,81 % 

Män utan barn 19 5,26 % 94,74 % 
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Tabell 2.3 visar att bland män med barn har drygt 75 % svarat att de inte blivit informerade 

kring föräldraledighet av sin arbetsgivare, knappt 25 % säger att de blivit informerade. Bland 

män utan barn har nästan 95 % svarat att de inte blivit informerade. 

 

5.3.2. Analys 

På frågan om männen är medvetna om vilka rättigheter de har till föräldraledighet ser vi framför 

allt att fördelningen mellan “ja, absolut/ja, till viss del” och alternativen som uttrycker osäkerhet 

skiljer sig åt mellan grupperna. Bland män med barn har knappt 92 % svarat “ja absolut” eller 

“ja, till viss del”, medan knappt 58 % av männen utan barn valt dessa positiva alternativ. 

I svaren på frågan Anser du att dina rättigheter är tillräckliga? ser vi den största skillnaden 

mellan grupperna under det här temat. Bland män med barn har drygt 82 % svarat “ja”, medan 

drygt 42 % svarat “ja” och “vet ej” (lika många på båda svarsalternativen) bland män utan barn.  

 

Skillnaden mellan grupperna tyder på att de som ännu inte fått barn inte har lika stor kunskap 

om föräldraförsäkringen, vilket då skulle förklara den höga frekvensen av svar som uttrycker 

osäkerhet. Det i sin tur kan betyda att kunskap kring föräldraförsäkringen är något man i stor 

grad får genom erfarenhet först då det blir aktuellt genom att man själv får barn.  

 

Resultatet på frågan om männen blivit informerade av sin arbetsgivare angående 

föräldraledighet för pappor visar att majoriteten i båda grupperna inte blivit det. Särskilt få är 

det i gruppen av män utan barn, där knappt 95 % uppger att de inte blivit informerade. Bland 

män med barn har dock knappt 25 % blivit informerade, vilket dels kan bero på att det i likhet 

med frågan om kännedom kring sina rättigheter, där de med barn visar upp en större förståelse 

för försäkringssystemet, beror på att det är något som blir aktuellt att prata om först när man är 

på väg att bli pappa. Det skulle också kunna tänkas bero på att de i urvalet som ännu ej fått barn 

består av män där ca 90 % är födda på 80-talet. Ställda mot de som har barn, som i urvalet har 

en högre medelålder, så har männen utan barn generellt sett kortare arbetslivserfarenhet. Det i 

sin tur gör att gruppen med barn har haft längre effektiv tid på sig att bli informerade av sina 

arbetsgivare, men också att de har haft tid att ha fler olika arbetsgivare vilket också kan vara 

avgörande då det bara krävs att en arbetsgivare informerat respondenten om föräldraledighet 

för att respondenten ska kryssa “ja” på frågan. 

 

Sammantaget går det att utläsa en skillnad när det gäller kunskap och förståelse mellan män 

med barn och män utan barn. Denna skillnad kan dock inte härledas till männens 

organisationskultur då majoriteten ej blivit informerade om pappaledighet av sina arbetsgivare. 

Kunskapen kommer istället från annat håll så som uppväxt eller tidigare erfarenhet från att ha 

varit föräldraledig. 

 

Anledningen till varför organisationer inte informerar om detta kan kopplas till Ackers (1990) 

teori om hur organisationskulturer grundas i antaganden om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Det finns en skillnad mellan vad som förväntas av män respektive kvinnor, där 

männen ses som den mest lämpade att arbeta och försörja familjen (ibid.). Dessa grundläggande 

antaganden är ofta omedvetna och reproduceras på grund av att de inte ifrågasätts (Schein, 

2004).  

 

I Hobson, Fahlén och Takács (2013) studie ’A sense of entitlement? Agencys and capabilities 

in Sweden and Hungary’ kommer forskarna fram till att för att en individ ska känna sig 
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berättigad att utnyttja sina rättigheter så krävs det att dessa är införlivade och accepterade i den 

organisation i vilken individen är medlem av. Att informera om pappaledighet kan därför antas 

visa på en acceptans av pappaledigheten som sådan.  

5.4. Pappavänlighet  
5.4.1. Resultat  

TABELL 3.1 

“Upplever du att dina manliga kollegor tar föräldraledigt?” 

1 = Ja, absolut, 2 = Ja, till viss del, 3 = Inte helt, 4 = Inte alls 

 

 N Medelvärde Std. avvikelse 

Män med barn 62 1,68 0,70 

Män utan barn 19 2,11 0,94 

 

I tabell 3.1 kan vi se att män med barn har ett medelvärde motsvarande någonstans mellan “Ja, 

absolut” och “Ja, till viss del”. Standardavvikelsen är låg och stärker medelvärdet. Medelvärdet 

för män utan barn når nästan upp till “Ja, till viss del”, men det finns en spridning nedåt. 

 

TABELL 3.2  

Denna tabell avser frågor endast ställda till män med barn. Frågorna är Kände du att din 

arbetsgivare lät dig ta den föräldraledighet du ville, kände du att du fick stöd av din 

arbetsgivare under föräldraledigheten och kände du att du fick stöd av din arbetsgivare när du 

kom tillbaka från din föräldraledighet. 

Svarsalternativen är 1 = Ja, absolut, 2 = Ja, till viss del, 3 = Inte helt, 4 = Inte alls, 5 = Jag var 

inte ledig. 

 

 N Medelvärde Std. avvikelse 

“Lät dig ta ledigt” 62 1,60 1,18 

“Stöd under ledighet” 62 2,10 1,28 

“Stöd efter ledigheten” 62 1,82 1,25 

 

Tabell 3.2 visar att på frågan om männen kände att deras arbetsgivare tillåtit dem ta den ledighet 

de ville ligger medelvärdet ungefär mitt emellan “Ja, absolut” och “Ja, till viss del” och 

standardavvikelsen visar att de flesta svaren finns fördelade mellan dessa två svarsalternativ. 

Medelvärdet av stöd under ledigheten var högre, vilket ligger strax under “Ja, till viss del” men 

att spridningen är också större. Frågan om stöd efter ledigheten har gett ett medelvärde på 1,82, 

alltså någonstans mellan de båda andra frågorna. 

TABELL 3.3 
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“Har någon händelse fått dig att känna att din arbetsgivare inte ställer sig positiv till att pappor 

tar föräldraledigt?”  

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Ja Nej  

Män med barn 62 59,68 % 40,32 % 

Män utan barn  19 36,84 % 63,16 % 

 

I tabell 3.3 kan vi se att att nästan 60 % av männen med barn har upplevt att deras arbetsgivare 

inte ställer sig positiv till att pappor tar föräldraledighet. Av männen som inte har barn är siffran 

något lägre och ca 37 % har svarat “ja” på frågan. 

TABELL 3.4 

“Anser du att din arbetsgivare arbetar aktivt med att stödja män att ta pappaledigt?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Ja Nej 

Män med barn 62 33.87% 66,13% 

Män utan barn  19 15,79% 84,21% 

 

Tabell 3.4 visar att 66 % av männen med barn samt 84 % av männen utan barn inte tycker att 

deras respektive arbetsgivare arbetar aktivt med att stödja män att ta pappaledigt.  

5.4.2. Analys 

För att mäta en hur pappavänlig en organisation är studeras bland annat formella och informella 

policys samt vilket stöd anställda får från kollegor och chefer inför, under och efter sin 

pappaledighet (Haas & Hwang, 1995, 2007). Vi kan med andra ord få en bild av hur männens 

upplevda organisationskulturer ser ut genom att analysera de frågor som rör stöd och attityder. 

 

På frågan om respondenterna uppfattar det som att deras manliga kollegor tar föräldraledigt har 

majoriteten i båda grupperna svarat “Ja, absolut” eller “Ja, till viss del”. I gruppen av män med 

barn utgör antalet som svarat “inte märkbart” eller “inte alls” mindre än 10 %, till skillnad från 

gruppen med män utan barn där dessa alternativ utgör mer än 25 %. Detta skulle kunna antas 

bero på att män som fått barn lägger märke till om andra män tar föräldraledigt eller inte medan 

män utan barn eventuellt inte reflekterar över detta. Överlag tyder det dock på att majoriteten 

av männen upplever att andra män tar pappaledigt.  

 

Tre frågor i det här temat var riktade endast till män med barn, då dessa frågor behandlade 

erfarenheterna från deras tidigare föräldraledighet. Utifrån resultatet går det att tolka det som 

att majoriteten av männen fick den föräldraledighet de planerat beviljad av sin arbetsgivare. 

Endast 5 % uppger “inte helt” eller “inte alls” på frågan om deras arbetsgivare lät dem ta den 

föräldraledighet de ville. På frågan om männen upplevde stöd från sin arbetsgivare under 

föräldraledigheten har medhållet sjunkit och knappt 25 % har svarat “inte helt” eller “inte alls”.  
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Tabell 3.3 och 3.4 symboliserar vidare hur männen upplever sina respektive arbetsgivares 

attityder när det gäller pappaledighet. På frågan Har någon händelse fått dig att känna att din 

arbetsgivare inte ställer sig positiv till att pappor tar föräldraledigt? har nästan 60 % av 

männen svarat att så är fallet jämfört med 37 % av männen utan barn. Detta skulle kunna beror 

på att männen med barn har erfarit en händelse i samband med deras egen ledighet. Jämfört 

med tabell 3.2 så ser vi alltså att arbetsgivare överlag låter männen ta ledigt men att många av 

dem inte ställer sig positiva till det. På frågan Anser du att din arbetsgivare arbetar aktivt med 

att stödja män att ta pappaledigt kan vi även se låga siffror framförallt hos män utan barn där 

endast 15 % anser att deras arbetsgivare gör detta.  

 

Detta går att koppla till tidigare studier gjorda av Haas och Hwang (1995, 2007) där man sett 

att det finns ett positivt samband mellan hur pappavänlig en organisation är samt hur mäns 

pappaledighet ser ut. Med andra ord verkar det som att männen i den här studiens respektive 

organisationer överlag är pappavänliga då män i regel tar ledigt. Dock verkar det både finnas 

och saknas stöd inför pappaledigheten då männen som tagit pappaledighet har överlag känt 

stöd. Bristen på stöd verkar istället handla om ett uttalat formellt stöd, med andra ord verkar det 

som att många män först upplever deras respektive organisationers stöd när de får barn.  

 

Enligt Scheins (2004) teori om organisationskultur så avspeglas kulturens normer och 

värderingar bland annat i organisationens formella policys. Som nämnts så tycks det vara så att 

de flesta män inte upplever att deras respektive organisationer har uttalade policys som stödjer 

pappor att vara lediga, dock känner ändå de män som varit lediga att de fått stöd. Detta skulle 

kunna förklaras genom att till exempel enskilda individer så som en nära chef eller liknande 

inom organisationerna har uttryck sitt stöd. Detta fenomen kan beskrivas som att subkulturer 

som främjar pappaledighet i organisationernas kulturer har skapats (Jacobsen & Thorsvik, 

2008).  

 

Det är också viktigt att poängtera att stödet under pappaledigheten visade sig vara aningen 

sämre. Det kan antas bero på att kommunikationen lätt kan bli lidande då man som anställd inte 

längre finns på plats och tar del i det dagliga arbetet och inte heller deltar i det dagliga umgänget. 

Det kan därför vidare antas att det finns en potentiell risk att pappor väljer att avsluta sin ledighet 

i förtid om de känner att de tappar kontakten med sitt arbete under ledigheten. Något som syns 

i de inledande diagrammen (diagram 1.1 samt 1.2) är att papporna i vår studie tenderar att ta en 

kortare ledighet med andra barnet jämfört med det första, vilket då skulle kunna bero på att man 

upplevt en negativ utveckling av relationen med sin arbetsgivare ju längre ledigheten fortgått 

med det första barnet. 

 

Detta går att koppla till Deci och Ryans (2000) Self Determination Theory om inre och yttre 

motivation. Om en man från början påverkas av sin inre motivation till att ta pappaledigt skulle 

den kortare ledigheten med andra barnet kunna bero på att männen istället påverkas av den yttre 

motivationen, som i detta fall är det uttryckta stödet från deras upplevda organisationskultur. 

För även då de flesta är övertygade om att en längre ledighet ger ett starkare band mellan barn 

och förälder så vill männen undvika att eventuellt missgynnas av att vara lediga.  
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5.5. Ekonomi 
5.5.1. Resultat 

 

Följande frågor är enbart ställda till män med barn, då vi ansåg att de blir alltför hypotetiska för 

män utan barn att svara på. 

TABELL 4.1 

“Hur mycket tjänar din partner i förhållande till dig?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Mer Mindre Lika mycket Vet ej 

Män med barn 57 10,53 % 77,19 % 10,53 % 1,75 % 

 

Tabell 4.1 visar att 77 % av männen i studien tjänar mer än sin partner, 10,5 % tjänar mindre. 

 

TABELL 4.2 

“Påverkades din familjs ekonomi negativt av att du var ledig?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Ja Delvis Nej 

Män med barn 56 48,21 % 30,36 % 21,43 % 

 

Tabell 4.2 visar att 78,5 % uppger att deras familjs ekonomi påverkats eller delvis påverkats 

negativt av att de varit föräldralediga. 

 

TABELL 4.3 

“Påverkades din familjs ekonomi negativt av att din partner var ledig?” 

1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Delvis 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Ja Delvis Nej 

Män med barn 56 30,36 % 42,86 % 26,79 % 

 

I tabell 4.3 kan vi utläsa att knappt 73 % uppger att deras familjs ekonomi påverkats eller delvis 

påverkats negativt av att deras partner varit föräldraledig. 
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TABELL 4.4 

“Skulle du ta ut fler eller färre dagar om föräldrapenningen baserades på hushållets 

gemensamma inkomst istället för på inkomsten hos den som är ledig?” 

1 = Ja, fler, 2 = Ja, färre, 3 = Troligtvis inte, 4 = Det spelar ingen roll 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Ja, fler Ja, färre Troligtvis inte  Det spelar ingen roll 

Män med barn 57 33,33 % 1,75 % 26,32 % 38,60 % 

 

I tabell 4.4 kan vi här se att en tredjedel av männen har svarat att de skulle vara lediga längre 

om ersättningen baserats på hushållets gemensamma ekonomi. Knappt 65 % har svarat 

“troligtvis inte” eller att det inte spelar någon roll.  

TABELL 4.5 

“Påverkade den ekonomiska ersättningen hur du och din partner fördelade 

föräldraledigheten?” 

Fördelningen mellan svarsalternativen anges i procent.  

 

 N Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte alls 

Män med barn 28 34,78% 21,74% 43,48 

 

Tabell 4.5 visar att drygt 56 % har svarat ja, absolut eller ja, till viss del på frågan om den 

ekonomiska ersättningen påverkade beslutet om fördelningen av föräldraledighet.  

5.5.2. Analys 

Av männen med barn i denna studie har 77 % uppgivit att de tjänar mer än sin partner, vilket 

befäster den generella samhällsbilden att män tjänar mer än kvinnor. Samtidigt har nästan lika 

många svarat “ja” eller “delvis” på frågorna om ekonomin påverkades negativt då de själva 

eller deras partner var föräldraledig, 78,5 % om de själva var lediga respektive 73 % om deras 

partner var ledig.  

 

Frågorna kring hur ekonomin påverkar beslutet om hur föräldraledigheten fördelas, skulle du 

ta ut fler eller färre dagar om föräldrapenningen baserades på hushållets gemensamma 

inkomst istället för på inkomsten hos den som är ledig och påverkade den ekonomiska 

ersättningen hur du och din partner fördelade föräldraledigheten, visar tydligt ekonomins 

påverkan på beslutet. Resultaten i de båda frågorna hänger ihop, genom att svaren fördelats 

någorlunda likvärdigt. Det är ungefär lika många som svarat att de skulle ta ut fler dagar som 

har svarat “ja, absolut” på om ekonomin påverkar beslutet. På samma sätt är resultatet av 

alternativen “troligtvis inte”/”ja, till viss del” samt “det spelar ingen roll”/”nej, inte alls” 

jämförbara då det ger en samlad bild av vilken påverkan männen tycker ekonomin har på 

beslutet av föräldraledighetens längd.  

 

I Hobson, Fahléns och Takács (2013) studie ’A sense of entitlement? Agencys and capabilities 

in Sweden and Hungary’ gällande ekonomins påverkan på pappaledighet kunde forskarna se 
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att en tredjedel av männen valde att inte vara lediga på grund av oro över att familjens ekonomi 

skulle påverkas negativt då de generellt tjänade mer än sin partner. Resultatet i denna studie 

visar att familjernas ekonomi har påverkats negativt oavsett om det varit mannen eller kvinnan 

som varit ledig vilket tyder på en generell oro att över att få en försämrad ekonomi. Dock så 

visar resultatet i frågorna gällande ekonomins påverkan att 39 % respektive 43 % har svarat att 

det inte har låtit ekonomin påverka beslutet om vilken föräldraledighet som ska tas ut. SCB har 

i en studie gällande mäns pappaledighet kommit fram till ett liknande utfall då de sett att män 

som tjänar mer ofta tar ut mer pappaledigt. Detta kan förklara resultatet, då majoriteten av 

studiens urval utgörs av medel- till välutbildade vita medelklassmän som antas ha en relativt 

hög inkomst.  

 

Ekonomi kan ses som en yttre motivationsfaktor och fungerar i likhet med det som Deci och 

Ryan (2000) beskriver som yttre reglering. Ekonomin fungerar delvis som belöning i de fall 

den ökar och som en bestraffning i de fall den minskar. Dock visar resultatet att den inre 

motivationen påverkar många av männen starkare då de trots försämrad ekonomi ändå väljer 

att vara lediga. Den här fördelningen skulle kunna förklaras av olika personlighetstyper, då 

människan skiljer sig i när det gäller hur mycket hen påverkas av inre respektive yttre 

motivation.  

5.6. Resultat och analys av samband mellan 

organisationskultur och mäns motivation till 

pappaledighet 

För att besvara den tredje frågeställningen om det finns ett eventuellt samband mellan mäns 

upplevda organisationskultur samt motivation till att ta pappaledigt har korrelationstester i form 

av Pearsons r utförts. 

 

Det första testet gjordes på män med barn. Frågan Skulle du ta föräldraledigt om du blev pappa 

i framtiden? ansågs vara ett mått på huruvida män känner sig motiverade till att ta pappaledigt 

eller inte. De frågor som vi ansågs beröra männens organisationskulturer och som valdes att 

testa var Kände du att din arbetsgivare lät dig ta den föräldraledighet du ville? Kände du att 

du fick stöd av din arbetsgivare under föräldraledigheten? Kände du att du fick stöd från din 

arbetsgivare när du kom tillbaka från din föräldraledighet? Har du någon gång känt dig 

orättvist behandlad för att du tagit föräldraledigt? samt Upplever du att dina manliga kollegor 

tar föräldraledigt? 

 

TABELL 5.1  Män med barn  

 

 
 

I tabell 5.1 går det i de tre första frågorna, gällande huruvida arbetsgivaren lät männen ta 

föräldraledigt samt vilket stöd de fick under och efter sin ledighet, att se att det finns ett svagt 
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positivt samband då Pearsons r koefficienterna varierar mellan 0,26 till 0,36. Med andra ord så 

finns det tendenser till att om det upplevda stödet ökar så ökar även männens motivation till att 

ta föräldraledigt i framtiden. I dessa frågor går det även utläsa att utifrån urvalet är sambanden 

signifikanta då signifikansvärdena ligger mellan 96 % till 100 %.  

 

I frågorna som berör huruvida männen upplevt sig orättvist behandlade samt om de upplever 

att deras manliga kollegor tar föräldraledigt visar Pearsons r ett värde på 0,02 respektive 0,03 

vilket tyder på att sambandet med männens motivation till att ta föräldraledigt i framtiden är 

näst intill obefintligt.  

 

Det andra testet har gjorts på män utan barn. Frågan Tror du att du kommer ta föräldraledigt 

om du blev pappa i framtiden? avser att mäta huruvida män är motiverade till att ta pappaledigt. 

Här användes “tror du” istället för “skulle du” då frågan ansågs som mer hypotetisk när den 

ställs till män utan barn än till män med barn. För att jämföra deras motivation med deras 

upplevda organisationskultur valdes följande frågor: Upplever du att dina manliga kollegor tar 

föräldraledigt? Anser du att din arbetsgivare arbetar aktivt med att stödja pappor i 

föräldraledighet? Tror du att din arbetsgivare tillåter dig att ta föräldraledigt om det skulle bli 

aktuellt samt Har någon händelse fått dig att känna att din arbetsgivare inte ställer sig positiv 

till att pappor tar föräldraledigt. 

 

TABELL 5.2  Män utan barn  

 

 
 

I tabell 5.2 kan vi i frågan Tror du att din arbetsgivare tillåter dig att ta föräldraledigt om det 

skulle bli aktuellt med Pearsons r test utläsa att det finns mellanstarkt samband till om män tror 

att de kommer att vara pappalediga i framtiden. Med andra ord innebär det att män som tror att 

deras arbetsgivare kommer att tillåta dem att vara lediga kommer också med större sannolikhet 

att vara lediga. Detta kan ha en naturlig förklaring i att lagstiftningen är tvingande när det gäller 

rätten till föräldraledighet, dock har drygt 21 % av männen utan barn svarat “inte helt” eller 

“inte alls” på frågan om de tror att de får ta föräldraledigt för sin arbetsgivare. Detta tyder på 

att vissa av männen i vår studie blir hämmade av sina organisationskulturer när det kommer till 

föräldraledighet. Det går även denna fråga att utläsa att sambandet är statistiskt signifikant för 

urvalsgruppen då signifikansvärdet är 96 %.  

 

I de tre övriga tre frågorna Upplever du att dina manliga kollegor tar föräldraledigt? Anser du 

att din arbetsgivare arbetar aktivt med att stödja pappor i föräldraledighet? samt Har någon 

händelse fått dig att känna att din arbetsgivare inte ställer sig positiv till att pappor tar 

föräldraledigt? går det endast se svaga samt mycket svaga samband vilket tillsammans med 
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låga signifikansvärden tyder på att dessa faktorer inte verkar ha någon påverkan på våra 

respondenters motivation till att vara pappalediga.  

 

Sammantaget kan vi genom dessa två korrelationstester utläsa att det i vissa frågor rörande 

männens upplevda organisationskultur samt motivation till pappaledighet föreligger ett 

samband men att det i de flesta frågor vi ställt inte föreligger något sådant.  
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6. Diskussion  

I denna del kommer vi att presentera samt diskutera studiens genomförande, resultat och analys 

samt beröra vad vi anser att man bör forska vidare på inom ämnet.  

 

Då syftet med denna studie var att undersöka mäns motivation till att ta pappaledigt i relation 

till deras upplevda organisationskultur utformade vi följande frågeställningar: Vilken 

inställning har män i åldern 18-65 med eller utan barn till pappaledighet? Hur beskriver män 

i åldern 18-65 med eller utan barn sina upplevda organisationskulturer i relation till 

pappaledighet? samt Vilka samband finns det mellan mäns upplevda organisationskultur och 

motivation att ta pappaledigt?  Utifrån pappaledighet, motivation och organisationskultur sökte 

vi sedan efter tidigare studier gjorda inom ämnet och med hjälp av dessa fann vi att framförallt 

Scheins (2004) teori om organisationskultur samt Deci och Ryans (2000) teori om inre och yttre 

motivation var bäst lämpade som teoretiskt ramverk för vår studie.  

 

Utifrån våra uppsatta frågeställningar avser vi att nedan kort redogöra för vad vi har kommit 

fram till utifrån vårt resultat och vår analys.  

6.1. Vilken inställning har män i åldern 18-65 med eller utan barn till 

pappaledighet?   

Vår studie har visat att män överlag har en positiv inställning till pappaledighet. Vid en 

sammanslagning av män med barn samt män utan barn så menar 91,5 % av männen att de skulle 

ta föräldraledigt om de blev pappor i framtiden. Likaså har 84 % av männen med barn angett 

att de tror att bandet mellan barn och pappa påverkas positivt av att mannen är hemma. Denna 

inställning tyder på att män drivs av en inre motivation att vara pappalediga och att männen 

känner en inre tillfredsställelse av att vara lediga (Deci & Ryan, 2000).  

 

Detta resultat styrker tidigare studier som visat att majoriteten av dagens män vill vara 

pappalediga (Johansson & Klinth, 2007). Detta innebär som vi konstaterat i inledningen till 

denna uppsats att det föreligger ett samhällsproblem då män inte tar ut den pappaledighet de 

har rätt till trots att de vill.  

 

I mäns generella inställning till pappaledighet så verkar det överlag som att männen i vår studie 

upplever att ekonomin försämras under föräldraledigheten liksom en tredjedel av de tillfrågade 

männen med barn skulle ta ut fler dagar om ersättningen istället baserades på hushållets 

gemensamma inkomst. Ungefär hälften av männen med barn uppgav även att den ekonomiska 

ersättningen påverkade hur de fördelade ledigheten. Detta tyder på att männen även styrs av 

den yttre motivationen då längden på deras pappaledighet tycks påverkas av den ekonomiska 

ersättningen (Deci & Ryan, 2000).  

 

Tidigare studier har visat på liknande samband mellan mäns uttag av föräldraledighet och oron 

för familjens ekonomiska situation (Hobson, Fahléns & Takács, 2013). Detta skulle kunna 

tolkas som att om männen inte behöver oroa sig för familjens ekonomiska situation så finns det 

en högre sannolikhet till att de skulle ta ut mer pappaledigt. Tidigare studier har dock visat att 

endast 13 % av männen ser sig själva som familjens försörjare (Fahlén, 2013). Vilket skulle 

kunna innebära att den ekonomiska faktorn inte har så stor påverkan som det kan tyckas när det 

gäller mäns generella inställning till pappaledighet.  
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6.2. Hur beskriver män i åldern 18-65 med eller utan barn sina 

upplevda organisationskulturer i relation till pappaledighet? 

En organisationskultur beskrivs som en uppsättning av artefakter, normer och värderingar samt 

grundläggande antaganden som delas av medlemmarna i den (Schein, 2004). Normer och 

värderingar beskrivs bland annat som informella och formella policys och arbetssätt som kan 

handla om pappaledighet (ibid.).  

 

I vår studie menar 85 % av männen att de aldrig har blivit informerade om pappaledighet av sin 

arbetsgivare, liksom 75 % av männen anser att deras arbetsgivare inte jobbar aktivt med att 

stödja pappors ledighet. Detta tyder på att det i många av de organisationskulturer vi undersökt 

inte finns ett formellt stöd för pappors föräldraledighet. Trots detta så upplever en majoritet av 

männen som tagit pappaledigt att de kunde ta ut den ledighet de önskade samtidigt som de i 

någorlunda hög grad upplevde sig känna stöd från sin arbetsplats under och efter ledigheten. 

Här kan vi alltså se ett motsatt resultat där de män som har tagit pappaledigt har upplevt ett stöd 

vilket tyder på att det kan finnas delar i männens respektive organisationskulturer som 

informellt stödjer mäns pappaledighet men först när frågan blir aktuell.  

6.3. Vilka samband finns det mellan mäns upplevda 

organisationskultur och motivation att ta pappaledigt?   

Utifrån våra korrelationstester kunde vi se att det finns ett svagt samband, hos män med barn, 

mellan vilket stöd de upplever sig få av sin arbetsgivare gentemot hur motiverade de anser sig 

vara till att ta pappaledigt i framtiden. När stödet ökar så ökar även motivationen till att ta 

pappaledigt. Hos männen utan barn kunde vi se ett mellanstarkt samband mellan huruvida de 

trodde att deras arbetsgivare skulle tillåta dem att ta ledigt gentemot hur motiverade de kände 

sig till att ta pappaledigt i framtiden. Vi tolkar detta som att när män upplever att deras 

arbetsgivare kommer att ge dem föräldraledigt känner de sig mer motiverad att ta föräldraledigt. 

Som nämnts så är lagen tvingande vilket innebär att alla män som vill ta ledigt har rätt att göra 

så. Dock visar resultaten att vissa av männen upplever något annat, det finns alltså element i 

några av männens organisationskulturer som får dem att känna att arbetsgivaren inte skulle 

tillåta dem att vara lediga.  

 

I våra korrelationstester kunde vi även se att det saknades samband mellan flera av våra 

undersökta variabler gällande mäns upplevda organisationskultur samt motivationen till 

pappaledighet. Detta skulle kunna bero på att våra frågor berört olika delar av den 

organisationskultur varje individ uppfattar, men framför allt att olika delar av 

organisationskulturen är olika utslagsgivande på motivationen att ta föräldraledigt.  

 

Utifrån detta resultat kan vi därför inte hävda att det finns ett samband mellan mäns upplevda 

organisationskultur och motivation till pappaledighet. Utan endast att det finns vissa element i 

mäns upplevda organisationskulturer som påverkar motivationen men att motivationen i sig är 

avhängig individen i fråga och vad denne motiveras av.  

6.4. Resultatdiskussion 

Idén till denna studie grundades i en bakomliggande förförståelse om att män i regel tar ut 

mindre föräldraledighet än sin kvinnliga partner. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

pedagogiskt perspektiv, som innebär att människan lär sig och utvecklas i sociala sammanhang 

genom socialt samspel, ville vi med studien se hur mycket männens respektive arbetsplatser låg 
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bakom statistiken och vad som motiverar männen att faktiskt ta eller inte ta föräldraledigt 

(Johansson, 2012). I resultaten har vi kunnat se att män generellt har en positiv inställning till 

att vara pappaledig och att det kan tolkas som att de är motiverade av naturen men att faktorer 

som ekonomi och stöd från arbetsgivaren hindrar dem från att vara lediga.  

 

Vårt resultat kan som nämnts inte generaliseras på grund av att vi har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval. Däremot kan vi se att våra resultat ligger i linje med vad tidigare studier 

har kommit fram till vilket vi anser styrker resultatets kvalitet. Som nämnts så måste vårt 

resultat även tolkas i den tid vi befinner oss i nu då vår studie bygger på mäns upplevelser och 

uppfattningar som snabbt kan ändras utifrån nya erfarenheter.  

 

Vi hade en förhoppning att studiens skulle kunna fungera som en hjälp för arbetsgivare att få 

ökad förståelse för hur de kan främja pappaledighet genom att arbeta med sina 

organisationskultur. Dock såg vi inte såpass starka samband som vi hoppats på mellan 

motivation och upplevd organisationskultur vilket begränsar studiens användbarhet inom detta 

område. Dock har vi kunnat stärka att ekonomiskt stöd samt personligt stöd är viktigt för män 

som ska ta pappaledigt. Detta gör att vi kan dra slutsatsen inom urvalet att arbetsgivare som 

erbjuder extra ekonomisk ersättning samt generellt stöd främjar sina manliga medlemmar att ta 

pappaledigt.  

6.5. Studiens begränsningar  

Förutom möjligheten till generalisering så finns det några saker som bör nämnas gällande 

studiens begränsningar. Till dessa hör att frågorna i vår studie riktades enbart till män som idag 

har en anställning i någon form. De som är egenföretagare har således i det här fallet räknats 

bort. Detta var ett medvetet val då vi antog att män som är egenföretagare antagligen har väldigt 

skilda motiv till varför de tar pappaledigt eller inte. Män som dessutom har en enskild firma har 

antagligen svårt att beskriva hur de upplever sin organisationskultur, istället skulle det i deras 

fall kunna handla om en praxiskultur vilket vi inte avsåg att undersöka i denna studie.  

 

Vidare har vi när vi analyserat resultatet insett att vi kunde ha haft ännu fler frågor som berörde 

männens upplevda organisationskultur och istället tagit bort frågor som handlade om deras 

partners påverkan på pappaledigheten, då det var organisationskultur och motivation vi avsåg 

att studera. Anledningen till att dessa frågor togs med från början var för att tidigare forskning 

hade visat på att partnern har en stark påverkan i frågan. Då dessa frågor inte ansågs vara 

relevanta för studien har de inte diskuterats närmre, dock måste det nämnas att om vi hade tagit 

bort dessa frågor helt hade plats kunnat ges till andra mer relevanta frågor. Vi menar trots detta 

att validiteten inte hotas då vi anser att de frågor som berör organisationskultur samt motivation 

faktiskt mäter det som de avser att mäta.  

 

I vår studie har fokus legat på tvåkönade par vilket gör att samkönade pars problematik inte har 

berörts. Den främsta anledningen till detta har varit att vi av tidsmässiga skäl varit tvungna att 

begränsa oss och i det här fallet blev det till män som lever ihop med en kvinna.  

 

Då vår studie bygger på empiri från 81 män blev det inte aktuellt att utföra de jämförelser som 

vi från början tänkt utifrån de uppsatta bakgrundsvariablerna; ålder, bosättning och 

anställningssektor. Den enkla förklaringen är att vi ansåg att vi hade för få respondenter i varje 

kategori för att faktiskt kunna uttala oss om likheter och skillnader mellan andra kategorier än 

män med barn samt män utan barn.   
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Vidare uppgav 6 av 81 män att de var bosatta utomlands, vilket självfallet kan har påverkat 

deras svar. Dock valde vi att ta med dessa då vi ville fånga upp deras attityder kring frågan.  

6.6. Framtida forskning  

Vi ser vår studie som en pilotstudie till framtida forskning inom ämnet. Som nämnts så talar 

statistiken sitt tydliga språk, män tar inte tillräckligt med pappaledighet och arbetsgivaren spelar 

en viktig roll i detta. Vi menar därför att man bör genomföra mer övergripande och ingående 

studier som enbart undersöker just organisationskulturen och hur den påverkar motivationen 

till pappaledighet. Även om vi inte såg många samband i vår studie så kunde vi se några 

samband och vi är övertygade om att det går att hitta fler i mäns upplevda organisationskulturer 

med mäns motivation att ta pappaledigt.   

 

Förslagsvis hade man genomfört en studie med båda kvantitativa och kvalitativa inslag. Detta 

för att organisationskulturen, som nämnts, kan vara svår att tyda. Genom att få individer att 

berätta om sina upplevda organisationskulturer kan man gräva djupare och förhoppningsvis 

skapa sig en ännu bättre förståelse. Dock hävdar vi ändå att den kvantitativa ansatsen är den 

viktiga då forskaren kan mäta samband mellan olika grupper.  

 

Som nämnts ovan om en av begränsningarna till vår studie skulle det även vara intressant att se 

hur det ser ut i samkönade par och hur de fördelar föräldraledigheten samt vad de motiveras av.  
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En studie om vilka faktorer som påverkar mäns
föräldraledighet
Tack så mycket för att du valt att delta i vår studie! 

Föräldraledighet bland män, även kallat pappaledighet, är ett hett debattämne. Aktuellt är 
införandet av en tredje pappamånad som ska börja gälla från och med januari 2016. 
Ändringen har väckt starka känslor och en stor del av diskussionen handlar om huruvida det 
är en lösning på ett jämställdhetsproblem att genom lagändringar styra vem som gör vad i 
landets familjer och hushåll.
Vi vill därför undersöka vad män själva anser motiverar dem till att ta föräldraledigt och vad 
som sedan kan påverka att man tar ut mer eller mindre ledigt. Därmed har du i egenskap av 
man möjlighet att delta i den här studien. Vi som genomför studien är två studenter vid 
Uppsala Universitet. 

Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och kan också avbrytas när som helst, men alla 
svar är värdefulla och vi skulle uppskatta ditt deltagande! 

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt, vilket betyder att svaren kommer att databehandlas 
utan identitetsuppgifter. De svar du lämnar kommer endast att presenteras i form av tabeller. 
När vi efterfrågar uppgifter om dig personligen, som ålder eller bostadsort, är det endast för 
att vi ska kunna se om vi kan utläsa några mönster bland dessa uppgifter och dina svar i 
övrigt.
De flesta frågor är obligatoriska (märkta med en röd stjärna) medan några av de frågor vi 
bedömt som mer känsliga är möjliga att hoppa över och ändå gå vidare i undersökningen.

Resultaten av denna enkätstudie kommer presenteras i vår uppsats under januari 2016.

Undrar du något kring genomförandet, studiens användning eller något annat är du 
välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Tack på förhand för din medverkan!

Hälsningar,

Erik Somnäs
erik.somnas@gmail.com

Maria Blomberg
mariablomberg@telia.com

* Required

1. Kön *
Mark only one oval.

 Man Skip to question 2.

 Kvinna

Tack för att du ville delta. I den här studien är vi dock bara
intresserade av svar från män, så be gärna någon man du
känner fylla i enkäten istället.
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2. Har du barn? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 3.

 Nej Skip to question 52.

Del I
Män med barn.

3. Hur många barn har du? *

4. Har du barn födda 1974 eller senare? *
Föräldrapenningen infördes år 1974, vilket gav män rätt att ta ut fler än som tidigare
maximalt 10 dagar.
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

5. Har du någon gång tagit ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 13.

 Nej

6. Kände du att du kunde ta den föräldraledighet du ville utan att din partner
påverkade dig? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Nej, ville vara ledig mer

7. Påverkade den ekonomiska ersättningen hur du och din partner fördelade
föräldraledigheten? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Nej, inte alls

8. Skulle du ta ut fler eller färre dagar om föräldrapenningen baserades på hushållets
gemensamma inkomst istället för på inkomsten hos den som är ledig? *
Mark only one oval.

 Ja, fler

 Ja, färre

 Troligtvis inte

 Nej, det spelar ingen roll
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9. Känner du till jämställdhetsbonusen som ges ut av försäkringskassan? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Jag har hört talas om det men vet inte vad det innebär

10. Ångrar du att du inte tog ut föräldraledighet?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej Skip to question 12.

11. Vi skulle vara tacksamma om du kort skulle vilja nämna varför du ångrar ditt val.
 

 

 

 

 

12. Har du någon gång fått negativa kommentarer av någon i din närhet (familj, vänner,
kollegor, chef etc.) över att du inte tagit föräldraledigt?
Mark only one oval.

 Ja, ofta

 Ja, ibland

 Vid enstaka tillfälle

 Nej aldrig

Skip to question 31.

13. Har du någon gång tagit ut föräldraledighet hos din nuvarande arbetsgivare? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej
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14. När var du föräldraledig? *
Kryssa i de alternativ som stämmer på din föräldraledighet
Check all that apply.

 1950 - talet

 1960 - talet

 1970 - talet

 1980 - talet

 1990 - talet

 2000 - talet

 2010 - talet

15. Hur länge var du i snitt ledig med varje barn?
Mark only one oval per row.

Inte
ledig

1-4
veckor

5-10
veckor

11-20
veckor

21-34
veckor

35-50
veckor

51-70
veckor

Enda/första
barnet
Andra barnet
Tredje barnet

16. Hur länge var i snitt din partner ledig med varje barn?
Mark only one oval per row.

Inte
ledig

1-4
veckor

5-10
veckor

11-20
veckor

21-34
veckor

35-50
veckor

51-70
veckor

Enda/första
barnet
Andra barnet
Tredje barnet

17. Påverkades din familjs ekonomi negativt av att du var ledig? *
Mark only one oval.

 Ja

 Delvis

 Nej

18. Påverkades din familjs ekonomi negativt av att din partner var ledig? *
Mark only one oval.

 Ja

 Delvis

 Nej

 Min partner var inte ledig
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19. Hur mycket tjänar din partner i förhållande till dig? *
Mark only one oval.

 Mer

 Mindre

 Lika mycket

 Vet ej

20. Kände du att du kunde ta den föräldraledighet du ville utan att din partner
påverkade dig? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Nej, ville vara ledig mer

 Nej, ville vara ledig mindre

21. Påverkade den ekonomiska ersättningen hur du och din partner fördelade
föräldraledigheten? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Nej, inte alls

22. Skulle du ta ut fler eller färre dagar om föräldrapenningen baserades på hushållets
gemensamma inkomst istället för på inkomsten hos den som är ledig? *
Mark only one oval.

 Ja, fler

 Ja, färre

 Troligtvis inte

 Nej, det spelar ingen roll

23. Känner du till jämställdhetsbonusen som ges ut av försäkringskassan? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Jag har hört talas om det men vet inte vad det innebär

24. Kände du att du fick stöd av din omgivning i din föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte särskilt

 Inte alls
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25. Kände du att du fick stöd av samhället i din föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte särskilt

 Inte alls

26. Kände du dig förberedd inför din föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte särskilt

 Inte alls

27. Ångrar du att du tog den föräldraledighet du gjorde?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej Skip to question 29.

28. Vi skulle vara tacksamma om du kort
skulle vilja nämna varför du ångrar ditt
val.

29. Har du någon gång fått negativa kommentarer av någon i din närhet (familj, vänner,
kollegor, chef etc.) över att du har tagit föräldraledigt?
Mark only one oval.

 Ja, ofta

 Ja, ibland

 Vid enstaka tillfälle

 Nej aldrig

30. Om du vill, beskriv gärna kortfattat hur du kände om du fått höra en negativ
kommentar:
 

 

 

 

 

Fortsättning del I
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31. Hur viktigt är det för dig att leva i ett jämställt förhållande?
Med jämställt förhållande syftar vi till att man fördelar resurser och uppgifter lika
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte så viktigt Väldigt viktigt

32. Hur viktigt är det för dig att pappor tar ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte alls viktigt Väldigt viktigt

33. Hur viktigt är det för dig att kunna ta föräldraledigt? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte alls viktigt Väldigt viktigt

34. Tycker du att det är viktigt att fördela föräldraledigheten så jämnt som möjligt i ett
förhållande? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

35. Tycker du att amning är något som motiverar att mamman tar ut mer
föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

36. Hur viktigt är det för dig att dagligen spendera tid med dina barn? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte alls viktigt Väldigt viktigt
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37. Tror du längden på ledigheten påverkar möjligheten att skapa ett starkt band
mellan förälder och barn?
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte märkbart

 Inte alls

38. Upplever du att män i din omgivning tar ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte märkbart

 Inte alls

39. Var din pappa föräldraledig när du var barn? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

40. Skulle du ta ut föräldraledighet om du blev pappa i framtiden? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

41. Tror du att din omgivning har påverkat dig i din syn på föräldraledighet?
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte särskilt

 Inte alls

Arbetsgivarens attityd till föräldraledighet
Män med barn 
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42. Är du medveten om vilka rättigheter du har som man och svensk medborgare när
det gäller föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Ganska osäker

 Osäker

43. Har din arbetsgivare någon gång informerat dig om föräldraledighet för pappor? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

44. Anser du att dina rättigheter är tillräckliga? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

45. Frivilligt: Om du svarat NEJ på
ovanstående fråga skulle vi uppskatta om
du specificerar vad som kan förbättras
nedan.

46. Tycker du metoden att lagstadga en större del föräldraledighet för pappan är en bra
metod för att främja jämställdhet? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Ingen åsikt

47. Kände du att din arbetsgivare lät dig ta den föräldraledighet du ville? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

 Jag var inte ledig
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48. Kände du att du fick stöd från din arbetsgivare under föräldraledigheten? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

 Jag var inte ledig

49. Kände du att du fick stöd från din arbetsgivare när du kom tillbaka från din
föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

 Jag var inte ledig

50. Har du någon gång känt dig orättvist behandlad för att du tagit föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Jag var inte ledig

51. Upplever du att dina manliga kollegor tar ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte märkbart

 Inte alls

Skip to question 73.

Del II
Män utan barn 

52. Hur viktigt är det för dig att leva i ett jämställt förhållande?
Med jämställt förhållande syftar vi till att man fördelar resurser och uppgifter lika
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte så viktigt Väldigt viktigt
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53. Har du någon gång funderat över föräldraledighet och vad det innebär? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

54. Hur viktigt är det för dig att pappor tar ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte så viktigt Väldigt viktigt

55. Hur viktigt är det för dig att kunna ta föräldraledighet om du skulle få barn? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte så viktigt Väldigt viktigt

56. Tycker du att amning är något som motiverar att mamman tar ut mer
föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

57. Tror du att du kommer ta ut föräldraledighet om du blev pappa i framtiden? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

58. Hur viktigt skulle det vara för dig att du och din partner delade lika på
föräldraledigheten? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Inte så viktigt Väldigt viktigt
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59. Tror du att du skulle ta ut mer föräldraledighet om föräldrapenningen hade
baserats på hushållets gemensamma inkomst? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Nej, inte alls

60. Känner du till jämställdhetsbonusen som ges ut av försäkringskassan? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Jag har hört talas om det men vet inte vad det innebär

61. Var din pappa föräldraledig när du var barn? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

62. Tar män i din omgivning ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte särskilt

 Inte alls

 Jag umgås inte med andra män som har barn

63. Tror du att din omgivning har påverkat dig i din syn på föräldraledighet?
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte särskilt

 Inte alls

Arbetsgivarens attityder till föräldraledighet
Män utan barn 
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64. Är du medveten om vilka rättigheter du har som man och svensk medborgare när
det gäller föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Ganska osäker

 Osäker

65. Har din arbetsgivare någon gång informerat dig om föräldraledighet för pappor? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

66. Anser du att dina rättigheter är tillräckliga? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

67. Frivilligt: Om du svarat NEJ eller VET EJ
på ovanstående fråga skulle vi uppskatta
om du specificerar vad som kan
förbättras nedan.

68. Tycker du metoden att lagstadga en större del föräldraledighet för pappan är en bra
metod för att främja jämställdhet? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Ingen åsikt

69. Upplever du att dina manliga kollegor tar ut föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

70. Anser du att din arbetsgivare arbetar aktivt med att stödja pappor i
föräldraledighet? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej
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71. Tror du att din arbetsgivare tillåter dig ta föräldraledigt om det skulle bli aktuellt? *
Mark only one oval.

 Ja, absolut

 Ja, till viss del

 Inte helt

 Inte alls

72. Har någon händelse fått dig att känna att din arbetsgivare inte ställer sig positiv till
att pappor tar föräldraledigt? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

DEL III
Dessa svar gör det möjligt för oss att göra en mer betydelsefull analys av samband mellan 
åsikter kring pappaledighet och förutsättningarna nedan.

73. När är du född? *
Mark only one oval.

 50-talet

 60-talet

 70-talet

 80-talet

 90-talet

74. Var bor du? *
Mark only one oval.

 I en svensk storstad (mer än 100 000 invånare)

 I en svensk mellanstor stad (50 000 - 100 000 invånare)

 I liten svensk stad (mindre än 50 000 invånare)

 På landsbygden (utanför en tätort)

 Utomlands

75. I vilket sektor jobbar du? *
Mark only one oval.

 Inom den offentliga sektorn

 I den privata sektorn

Tack!
Tack för att du har tagit dig tid och deltagit i vår studie. Om du har frågor eller synpunkter så 
hoppas vi att du hör av dig!

Erik Somnäs
erik.somnas@gmail.com

mailto:erik.somnas@gmail.com
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