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Abstract 

The essay’s purpose is to illustrate the topic of parental leave and the distribution of the 
domestic work in the households. Furthermore this essay aims to investigate the following 
questions: 
 
 Which factors will be of importance while considering how to divide the parental 

leave? 
 How do families with small children distribute the domestic work?  
 What are the opinions regarding equal allocation of parental leave quotas in families 

with small children? 
 

We have used a quantitative method to gather our empirical data. Surveys were handed out to 
parents visiting six “Öppna förskolan” in Örebro. The data was then analyzed using rational 
choice and structure functionalistic theory. 
 
The conclusions that we have been able to draw from this study are that most parents, who 
answered our survey, are against an equal allocation of parental leave quotas. They thought 
that it should be up to each family to decide what is best for them, when deciding how to 
divide the parental leave. Economy and nursing were the two main points taken under 
consideration for the division. To assure the validity of this research we have compared our 
results with results collected by “Statistiska CentralByrån” (SCB). 
 
Key words: parental leave, domestic work, equal allocation of parental leave quotas 

 



 

Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att belysa ämnet föräldraledighet och hemarbetets fördelning. 
Utifrån detta syfte har tre frågeställningar formulerats som uppsatsen ämnar utreda: 
 
 Vilka faktorer ligger bakom fördelningen av föräldrapenningsuttaget? 
 Hur ser fördelningen av hushållsarbetet ut i småbarnsfamiljer? 
 Hur resonerar småbarnsföräldrar i frågan om kvotering av föräldraledigheten? 

 
Vi valde att arbeta med en kvantitativ metod för att samla in vårt empiriska material. En enkät 
delades ut på sex ”Öppna förskolor” i Örebro. Materialet som vi fick in analyserades sedan 
utifrån rational choice och strukturfunktionalism.  
 
De slutsatser som vi har kunnat dra utifrån analysen är att de flesta respondenter i vår enkät är 
emot kvotering av föräldraförsäkringen. Detta motiveras med att det ska vara upp till var och 
en hur man väljer att fördela föräldradagarna. De två största faktorerna, utifrån vår 
populations svar, som påverkar uppdelningen av föräldraledigheten är ekonomi och amning. 
Undersökningen visar också på att det finns en övervägande negativ inställning till kvoterad 
föräldraledighet. Vår respondentgrupps svar stämmer väl överens med den statistik som finns 
tillgänglig hos Statistiska Central Byrån (SCB) och vi anser därför att underökningen är 
representativ och valid.  
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Förord 
Det har varit mycket intressant för oss att arbeta med denna uppsats, vi hade en tanke och en 
förförståelse innan vi började som vi i viss mån fick omvärdera. Vi trodde nog att de som 
svarade i något högre grad skulle vara mer positiva till den kvoterade föräldraledigheten. Vi 
var heller inte helt beredda på att så många resonerade utifrån ekonomiska aspekter när de 
skulle fördela föräldraledigheten. Detta gjorde att vi ansåg att rational choice borde få en 
större betydelse i formuleringen av denna uppsats, vilket gjorde att vi i viss mån fick ändra 
fokus. Att inte bara se föräldraledigheten utifrån ett samhällsperspektiv, som vi hade planerat 
med hjälp av struktur funktionalistisk teori, utan även från individens sida.  
 
Vi måste även sedan säga att det var oerhört roligt och givande att arbeta med att dela ut 
enkäterna, vi fick ett positivt bemötande på alla ”Öppna förskolor” vi besökte och även många 
tankvärda diskussioner. Vi vill tacka alla som tog sig tid att sätta sig ner och fylla i våra 
enkäter, det betydde väldigt mycket för oss. För att inte säga allt, utan de svaren hade vi inte 
haft något att bygga denna uppsats på. Vi vill även tacka de ansvariga på: Varberga gård, 
Adolfsberg, Sörbykyrkan, Hjärsta gård, Olaus Petri – Pappis och Nikolai babycafé för att vi 
tilläts komma in och dela ut våra enkäter och för den information vi fick om verksamheten. 
 
Ett stort tack till vår handledare Jan-Inge Jönhill som varit ett stort stöd. För hans stora 
engagemang, kunskaper, förmåga att dela med sig av dem, den konstruktiva kritiken och nya 
idéerna som hjälpt oss att få ihop uppsatsen. 
 
Tack även till familj, vänner och bekanta som har fått älta denna uppsats med oss både en och 
två gånger.  
 
Sist men inte minst, tack till våra datorer för att ni i år inte har låtit er förledas och tappa bort 
en endaste liten stavelse. Vilket gjorde vårt arbete lite lättare.
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1. Inledning 
Sverige har ett av världens generösaste system för föräldraledighet. Totalt 480 dagar; 240 
dagar vardera om man har gemensam vårdnad om barnet, varav 60 dagar inte kan skrivas över 
på den andre föräldern. 1974 tog kvinnorna ut 99,5% av föräldraledighen, år 2004 var siffran 
81,3 %, visst har det gått framåt men under en betydande tidsrymd på 30 år. Varför har då inte 
mer skett, efter årtionden av jämställdhetsarbete? Är barnafödandet och hemarbetet 
fortfarande en kvinnofälla som vissa påstår? Ser arbetsfördelningen i hemmen likadan ut som 
den gjorde för trettio år sedan? Är kvinnan den som ska ta hand om den vårdande och närande 
biten, är hon mest ”lämpad” eller handlar det om inarbetade könsroller? Har det inte hänt mer 
sedan dess, har inte den nya generationen vuxit upp med två arbetande föräldrar och fått med 
sig andra värderingar hemifrån. Är det så svårt att förändra strukturer? Många trodde nog att 
mycket skulle hända med jämställdheten när kvinnan på allvar gjorde debut på 
arbetsmarknaden. Det enda som egentligen hände var att barnomsorgen byggdes ut och 
gjordes tillgängligare1. Istället för att bara vara hemma mamma hade nu kvinnan två viktiga 
uppgifter att ta hand om; yrkesarbetet och det obetalda hemarbetet. Statistik visar på att 
kvinnan gör dubbelt så mycket som mannen i hushållet, i början av förhållandet är många par 
någorlunda jämställda men den redan skeva arbetsfördelningen i hemmet förstärks (till 
kvinnans nackdel) i samband med att första barnet föds.  
 
Hösten 2004 skrev vi en B-uppsats som fick namnet "Kvinnor, löner och hemarbete", den 
uppsatsen kommer att ligga som en grundsten inför detta arbete. Vi vill därför lite kort 
presentera vad vi då kom fram till och hur det kan vara relevant för denna vidare studie. Ett 
försök att låta er som läser få ta del av vår förförståelse, se de tidiga argumenten och vad det 
oavlönade hemarbetet i längden kan leda till för individen och samhället. Den här uppsatsen 
ämnar se till hur mannen och kvinnan delat upp hemarbetet och föräldraledigheten 
sinsemellan och den bakomliggande argumentationen.  
 
Syftet med B-uppsatsen var att beskriva och förklara löneklyftor mellan män och kvinnor i 
relation till det obetalda hemarbetet. Det empiriska material som vi valde att bygga uppsatsen 
på utgjordes av statistik från SCB. Denna statistik visade på att kvinnor i genomsnitt hade en 
lägre lön än män och i mycket större utsträckning arbetade deltid. Slutsatserna som vi kunde 
dra utifrån vår studie var att löneklyftorna och det obetalda hemarbetet påverkade varandra 
positivt. Kvinnan befinner sig i en ond cirkel, eftersom hon koncentrerar sig på det oavlönade 
hushållsarbetet därför att hon har en lägre lön, samtidigt som hon har en lägre lön eftersom 
hon koncentrerar sig på hushållsarbetet. Mycket av snedfördelningen av arbetsuppgifterna 
kom i samband, eller kanske på grund av, föräldraledighet. Detta ligger till grund för denna 
uppsats eftersom vi vill bygga vidare på tankar och teorier kring ojämställdhet i hemmet och 
på arbetsplatsen.  Om man nu lägger till den här studiens syfte och vi får ett jakande svar, dvs. 
att snedfördelningen kan rättas till, med hjälp av kvotering av föräldraledigheten, skulle då 
detta i förlängningen kunna leda till att även löneklyftorna minskade? Eller är det så att det 
finns andra strukturer och variabler som samverkar till det resultat som vi kan se i dagens 
samhälle. Skulle den ojämna fördelningen av hushållsarbetet bestå även om vi delar lika på 
föräldraledigheten? Relevansen med denna bakgrund är även att försöka se vilka 
förväntningar som finns på kvoteringen av föräldraledigheten. Vad hoppas man att en 
kvotering ska leda till?  
 
Vi tror inte att någon har kunnat undgå eller ta ställning i debatten om kvoterad 
föräldraledighet. Men hur långt är vi beredda på att låta samhället bestämma vad som sker 

                                                        
1 Hirdman (2004) Genus – om det stabilas föränderliga former. s.168f 
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bakom hemmets lyckta dörrar? Eller är det kanske rent av så att låt ändamålen helga medlen, 
för visst vill vi alla ha jämställdhet och det måste ju vara ett nobelt syfte. Detta är ett viktigt 
ämne att ta upp och reflektera över som sociolog, eftersom det påverkar hela vårt samhälle. 
Som blivande personalvetare är detta en fråga som i viss mån kommer att beröra oss i vårt 
framtida yrke. Inte hemarbetet men själva fördelningen av föräldraledigheten, kommer man 
vid rekrytering mm förvänta sig att mamman är den som kommer att ta allt föräldraansvar 
eller behandlas mannen i sin fadersroll likvärdigt? Hur stort ansvar har egentligen företagen 
för familjelivet? Kan en accepterande attityd och uppmuntran rörande föräldraledighet och 
föräldraansvar från företagets sida göra mannen mera benägen att vara hemma med sitt barn?  
Det är därför av stor vikt för oss att vara medvetna om den problematik som idag finns och 
hur det påverkar arbetsmarknaden.  
 

1.1. Syfte och problemställning 
Syftet med det här arbetet är att åskådliggöra ämnet föräldraledighet och hemarbetets 
fördelning samt åsikter om kvotering av föräldraledigheten. Utifrån syftet har vi formulerat tre 
frågeställningar som uppsatsen ämnar utreda: 
 
 Vilka faktorer ligger bakom fördelningen av föräldrapenningsuttaget? 
 Hur ser fördelningen av hushållsarbetet ut i småbarnsfamiljer? 
 Hur resonerar småbarnsföräldrar i frågan om kvotering? 

 
Bakom dessa frågor ligger vår förförståelse att kvinnan har lägre lön och därför tar större 
ansvar för hemarbetet samtidigt som hennes större ansvar för hemarbetet leder till en lägre 
lön. Att kvinnan tar ut (förväntas ta ut) mer föräldraledighet än mannen bidrar även till hennes 
karriärmöjligheter och lägre lön i jämförelse med mannen. 
 

1.2. Avgränsningar 
I uppsatsen kommer endast svensk litteratur att användas, eftersom det skulle bli alldeles för 
omfattande om material från flera länder användes och för att det är situationen i Sverige som 
är huvudintresset. Vi kommer inte heller att ta upp allt som är skrivet inom ämnet eftersom 
det är åtskilliga hyllmeter, utan koncentrera oss på litteratur publicerad under 2000-talet. 
Eftersom jämställdhet och föräldraledighet är ett dynamiskt ämne så är det också denna 
litteratur som är intressant för att beskriva den nuvarande situationen.  
 
I uppsatsen kommer vi att utgå från heterosexuella förhållanden då det är jämställdhet mellan 
könen vi ämnar belysa. I homosexuella förhållanden är inte kön en variabel i fördelning av 
föräldraledighet och hemarbete. Etnicitet har vi pga. av dess komplexa natur inte tagit med 
som en variabel i enkäten även om det kanske hade varit av intresse. För att ta med denna 
variabel tror vi att man måste vara mycket kunnig om olika kulturer och de små differenser 
som kan finnas inom en och samma folkgrupp, nyanser som en utomstående har svårt att se. 
Vi har således inte haft en enkätfråga som ämnat ta reda på respondentens härkomst, eftersom 
det inte varit relevant för våra frågeställningar.  
 
Vi har även valt att genomföra vår undersökning på öppna förskolor i Örebro, detta då vi 
ansåg att det var det lättaste sättet att nå småbarnsföräldrar. Om vi istället valt att genomföra 
undersökningen genom att dela ut enkäter på förskolor, hade vi först fått problemet med att 
samla in alla enkäter och att samtidigt kunna välja ut förskolor som skulle kunna vara 
representativa i vår undersökning.    
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2. Metod 

2.1. Kvantitativdata 
Statistik räknas till den kvantitativa metoden, med hjälp av denna metod kan man oftast 
generalisera resultaten och dra slutsatser. Man skall dock vara medveten om att avvikelser kan 
föreligga. I detta fall var vår population inte så stor men vi hoppas och anser att vi i alla fall 
kan se några tendenser vad gäller småbarnsföräldrar i Örebro. Hur ser åldersfördelningen ut, 
hur mycket tid ligger respektive förälder ner på barnet och hemmet mm. 
 
Vi valde att genomföra en kvantitativ studie, i form av en enkät. Denna enkät delades ut på 
öppna förskolor i Örebro (mer om öppna förskolan under ”Urval”). Genom detta 
tillvägagångssätt hoppades vi på att nå en grupp som har nyblivna erfarenheter och tankar 
kring den fråga som vi behandlar. 62st. respondenter fyllde i vår enkät. Vi skulle kunna ha fått 
fler respondenter genom att åka till flera öppna förskolor, dock var tidsaspekten viktig och vi 
hann inte besöka alla (se mer under ”Urval” ). 
 
Då svaren i vår studie endast kan representera vår populations åsikter och sammansättning var 
vi intresserade av att se hur vår population förhöll sig till nationell statistik. Vi har därför valt 
att med hjälp av statistik från SCB redovisa på ett ungefär hur representativ vår population 
är/inte är. Vi anser att det kan vara av intresse att se hur liten/stor överensstämmelse det finns 
samt att även i en liten mån försäkra oss om studiens reliabilitet och validitet. Med 
validitet/reliabilitet avses ifall vi har lyckats mäta vad vi avsåg att mäta och om andra skulle 
kunna genomföra studien med samma resultat, dvs. reproducerbarhet. Finns det statistik från 
SCB som liknar de siffror som vi fått fram kan vi anta att vi har lyckats mäta det som vi avsåg 
att mäta. 
 
I sökningar efter material har vi använt sökord som; föräldraledighet, jämställdhet och 
hemarbete. 
 

2.1.1. Utformning av enkäten 
I utformningen av enkäten hade vi att ta ställning till vilken typ av svar vi eftersökte. I en 
traditionell enkät är det vanligt med värderingsfrågor, där sedan forskaren kan räkna ut ett 
snitt vad människor anser i frågan, ex: vid snittet 2,5 på en fem gradig skala var populationen 
inte nöjda med hur ärendet hade hanterats, dock säger det inget om på vilket sätt det hanterats 
felaktigt. Det går heller inte att säga att ”två är dubbelt så bra som ett”, här handlar det bara 
om snäppet bättre än riktigt dåligt.2 När vi satte oss ner för att diskutera ställde vi oss frågan 
vad säger egentligen siffror? Är det inte motiveringen bakom ställningstagandet som är av 
intresse. I viss mån går vi här in på den kvalitativa metoden när vi intresserar oss för tanken 
bakom valet.  
 
Det vi var intresserade av att undersöka med hjälp av enkäten var enkel bakgrundsfakta, dvs. 
variabler som ligger på nominalskalenivå, egenskaper som inte kan rangordnas utan bara 
fungerar som en klassificering.3 Exempel på detta är: kön och om individen är nöjd med 
uppdelningen av hushållsarbete respektive föräldraledighet (då vi endast kommer att ha 
alternativet ja eller nej på denna fråga). Ordinalskalenivå är det som tillämpas när vi behöver 

                                                        
2 Holme & Solvang (1997) Forskningsmetodik s.170 
3 Holme & Solvang (1997) s.170 
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rangordna vissa alternativ som då vi t.ex. vill se vilken sysselsättningsgrad och 
utbildningsnivå som respondenten och dennes partner har uppnått.4 
 

2.1.2. Urval 
För att få kontakt med småbarnsföräldrar gick vi ut på öppna förskolor i Örebro för att dela ut 
våra enkäter. Öppna förskolan är en mötesplats för föräldralediga eller föräldrar som av en 
eller annan anledning är hemma med sina barn. Verksamheten där är anpassad för barn mellan 
0 och 6 år. Öppna förskolan i Örebro drivs i kyrkans regi och är kostnadsfri att delta i. 
Vanligtvis har verksamheten öppet ett par gånger i veckan. Detta är således inget substitut för 
förskolan (för dem som har äldre barn) utan en mötesplats för både vuxna med barn. De 
föräldrar vi mötte hade småbarn och var antingen föräldralediga nu eller hade nyligen varit 
det. Frågan om uppdelningen av föräldraledigheten borde därför vara aktuell för dem. Vi 
valde att distribuera våra enkäter på öppna förskolan då verksamheten där är öppen för alla 
och vi kunde därför hoppas på att få ett bra urval av respondenter. Under småbarnsåren går 
många föräldrar någon gång med sina barn till denna verksamhet och man behöver inte 
tillhöra svenska kyrkan för att få delta. Vi inser dock att det faktum att öppna förskolan drivs i 
kyrkans regi kan verka begränsande för föräldrar som inte delar den kristna tron etc. Däremot 
så tror vi; att de siffror som vi fått fram inte skiljer sig från de man skulle ha fått om de öppna 
förskolorna varit bedrivna i kommunens regi. Då de kristna inslagen är mycket begränsade i 
verksamheten så tror vi att det inte påverkar vilka och antalet som besöker öppnaförskolan.   
 
Vi delade ut enkäterna på plats på öppna förskolan och hoppades genom detta förfaringssätt 
både kunna förklara och motivera för de närvarande att fylla i enkäten vid det givna tillfället. 
Vi fanns även till hands för att svara på frågor och förklara eventuella oklarheter. Vi trodde att 
detta tillvägagångssätt skulle leda till att vi fick en bättre svarsfrekvens och mindre bortfall. 
Det fanns även en ekonomisk aspekt i det hela, vi slapp lägga en massa pengar på frimärken 
och att arbeta för att påminna om att få in enkäterna i tid. I ett försök att få en så bra spridning 
som möjligt på svaren, besökte vi öppna förskolor i olika kommundelar. Då vi besökte de 
olika öppna förskolorna vid ett enda tillfälle så blev de som då närvarade våra respondenter. 
De öppna förskolor vi besökte var: Varberga gård, Adolfsberg, Sörbykyrkan, Hjärsta gård, 
Olaus Petri – Pappis verksamhet och Nikolai babycafé. Av tidsbrist hann vi inte besöka 
Mosjö. Hagakyrkan hade dessvärre hunnit ha sin sista träff innan vi kom ut med enkäterna. 
 
Som nämnts ovan bedrivs det på Olaus Petri en verksamhet som kallas för ”Pappis”. Det är en 
möjlighet för pappor med barn att få träffa andra pappor med barn. Vi tog kontakt med denna 
grupp för att kunna få in fler enkätsvar från män då jämställdhet inte bara handlar om kvinnor 
utan kvinnor och män i "interaktion". Det urval som gjordes för möjliga individer till 
undersökningen kom att bli ett tillfällighets- eller bekvämlighetsurval då vi valde enheter som 
var lättast att få tag på.5 Resultaten kommer därför inte att kunna generaliseras till en större 
grupp då den population vi undersökte kan vara alltför homogen och därför inte är 
representativ. De pappor som deltar på ”pappis” är de som i viss mån tar ut föräldradagar för 
sina barn och de har kanske ett annat resonemang och engagemang kring föräldraledighet och 
föräldrarollen än de pappor som inte är föräldralediga. Mammor har inte samma ”val” att ta ut 
föräldradagar som männen har så vad gäller kvinnor som grupp ser vi inte samma problem 
med att inte ha kunnat ”täcka” upp hela gruppen kvinnor. 
 

                                                        
4 Holme & Solvang (1997) s.171 
5 Holme & Solvang (1997) s.183 
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2.1.3. Kvantitativ databearbetning 
För att underlätta analysen använde vi oss av SPSS, ett dataprogram för behandlande och 
analys av insamlad statistisk data. Vi är och var intresserade av att se om exempelvis kvinnor 
som grupp är nöjda med den fördelning av hemarbetet/föräldraledigheten som råder eller om 
de är missnöjda medan männen är nöjda osv. För att kunna göra denna analys förenklade vi 
informationsmatrisen genom att göra en fördelningsanalys, dvs. hur många kvinnor är 
nöjda/missnöjda, hur ser det ut på den manliga sidan osv.6 Vi hoppades genom detta kunna se 
hur den genomsnittliga kvinnan/mannen i vår population ser på dessa frågor. Enkäten innehöll 
även öppna frågor, svaren på dessa har kodats och kategoriserats i huvudgrupper innan de 
tagits med i vår analys.   
 

2.1.4. Validitet och bortfall  
Med validitet avses att man mäter det som man tänkt mäta. Vi tror och hoppas att vi lyckats 
utforma enkäten utifrån de frågeställningar som vi hade. Variabeln som åldersfördelningen i 
paren antar vi inte kommer att medföra några problem utan det kommer att ge en rättvis bild. 
Svårare blir det med "uppskattningsfrågorna" som exempelvis: "antal timmar i hemarbetet", 
"om de är nöjda med uppdelningen". För att få en rättvis bild här skulle man antagligen 
behövt ge en enkät till båda parter i förhållandet och be dem lämna in och sedan se hur de 
överensstämmer. Med det förfarandet skulle vi dock ha tappat anonymiteten i enkäterna och 
vi det skulle snarare ha handlat om att bedöma vem som har rätt och vem som har fel etc. Vi 
hoppas helt enkelt på att enkäterna fylldes i utefter hur verkligheten ser ut (även om den är 
subjektivt upplevd). Att få någon att medverka som inte känner att ämnet är intressant eller 
har något att tillföra är något vi tror kan vara svårt. Utifrån detta kan vi identifiera ett annat 
problem (som vi dock kan se i de flesta undersökningar) att endast de som var intresserade 
eller hade något att säga om ämnet fyllde i enkäten. Detta kan givetvis ge en skev bild av 
"verkligheten”. Vi är även medvetna om att människor och sociala miljöer ständigt förändras 
och utvecklas och att våra resultat därför bara kan presentera hur det ser ut idag för 
respondentgruppen7. De teorier vi har tagit del av visar dock att strukturen på jämställdheten 
snarast varit oförändrad sedan kvinnan kom ut på arbetsmarknaden.  
 
Det finns två sorts olika bortfall att vara vaksam över, det ena är att man inte får in svar från 
respondenterna och det andra är att de kanske valt eller inte kunnat svara på en fråga. Vad 
gäller det första bortfallet så är det något som inte berört oss i vår studie då vi delade ut 
enkäterna på plats och sedan stannade kvar och samlade in dem igen. Vi har inte haft ett 
slumpmässigt urval som har kunnat ge bortfall eftersom alla som mottog en enkät har fyllt i 
den. Vad gäller det andra med variabelbortfall försökte vi först försäkra oss om att frågorna 
var lättbegripliga så att inga svar fallit bort för att man inte förstått frågan. Vi har även funnits 
på plats för att svara på frågor från respondenterna. Vidare får vi analysera i efterhand om 
problemet skulle uppkomma att en fråga får större svarsbortfall än andra. Vi får då ta under 
beaktan om denna variabel helt skall lämnas utanför den kommande analysen eller om vi 
anser att det finns relevans i att lyfta fram svaret ändå.8 
 

2.1.5. Etiska överväganden 
En anledning till att vi inte valde en kvalitativ ansats var av etisk aspekt, i en intervjusituation 
kommer man respondenten nära och hur mycket kan vi som intervjuar påverka denne? Vi har 
                                                        
6 Holme & Solvang (1997) s.203 
7 Holme & Solvang (1997) s.157 
8 Holme & Solvang (1997) s.200 
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vår förförståelse att utgå ifrån samt belägg i många teorier, en möjlig utgång skulle kunna 
vara att vi satt igång processer och tankar hos respondenten som inte fanns där innan. 
Jämställdhet är ett något känsligt ämne och vi ville inte vara upphov till att individer kanske 
började ifrågasätta sin egen position. Kvantitativt känns därför som det bättre valet där vi kan 
hålla oss på avstånd gentemot respondenten, vi tror även att enkätfrågor inte triggar igång de 
processerna på samma sätt som ett samtal kunde göra i vilket vi möjligtvis skulle kunna få en 
mängd frågor om våra åsikter osv. Vi inser dock att även en enkät påverkar och kan väcka 
tankar men inte på samma sätt som ett personligt möte och intervju hade gjort. För att 
summera, vi ville inte påverka eller nå någon djupare förklaring, vi ville endast se till det 
gemensamma vad gäller ett fåtal faktorer.9 
 
Vi försäkrade även de som deltog i studien om att det material som lämnades in behandlades 
konfidentiellt och inte kunde spåras till den individ som lämnat in svaret. Materialet kommer 
efter slutanalysen och examination att förstöras.  

 

                                                        
9 Holme & Solvang (1997) s.76ff 
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3. Tidigare forskning 

3.1. Föräldraledighet  

3.1.1. Historik 
1974 ersattes moderskapspengen med en föräldraförsäkring. Detta för att öka mäns 
engagemang i hemarbetet och omsorgen av barn samt att ge kvinnan större möjligheter på 
arbetsmarknaden. I slutändan hoppades man att det skulle verka för att frigöra män och 
kvinnor från sina könsroller.10 
 
1980 fick mannen rätt att i samband med barnets födelse vara hemma från jobbet i 10 dagar 
och från försäkringskassan få ut ersättning för dessa.11  
 
1986 mannens ersättningsnivå slutade vara beroende av kvinnans och baserades istället på 
hans inkomst. Föräldradagarna utökades till 360.12 
 
1989 utökades antalet dagar i föräldraförsäkringen till att omfatta totalt 450 dagar per barn. 
Dessa dagar kunde tas ut fram till dess att barnet börjat skolan. 
 
1995 infördes den så kallade pappa- (eller mera ovanligt mamma-) månaden. En månads 
föräldraledighet som inte gick att överföra till den andra föräldern.13 Denna månad har visat 
sig att vara ett stöd för pappor som begär föräldraledighet hos sin arbetsgivare14 
 
År 2002 förlängdes föräldradagarna med ytterligare en månad och det sammanlagda antalet 
dagar att förfoga över blev 480 dagar. 60 dagar blev från och med nu inte överförbara från ena 
föräldern till den andra.15  
 
Den ersättning som betalas ut när man är föräldraledig baseras på SGI (sjukpenninggrundande 
inkomst), år 2005 var taket för ersättningen 295,500kr dvs. om du tjänar mer än denna summa 
så ersätts den inte av försäkringskassan. Vidare får du bara ut 80 % av denna summa som 
föräldraledig, samt att skatt skall betalas på pengarna. Tjänar då den ena parten över taket så 
kan det innebära ett stort inkomstbortfall.16 
 
Föräldraförsäkringen har i politiska mål setts som ett sätt att skapa jämställdhet, men eftersom 
det inte finns några bindande krav på att föräldrarna ska dela lika på tiden med 
föräldraförsäkring så är det ett tandlöst verktyg som nästan fått den motsatta effekten. 
”Oviljan att lagstiftningsvägen förmå män att ta sitt föräldraansvar ställs i relation till en i 
många fall tvingad politik gentemot kvinnor.”17  
 

                                                        
10 Wetterberg (2002) Vill man ha jämställdhet? Slutrapport för projekt man och jämställdhet. s. 143 
11 Wetterberg (2002) s. 143 
12 Chronholm Föräldraledig pappa: mäns erfarenhet av delad föräldraledighet. (2004) s. 31 
13 Klinth (2002) Att göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960-95. s. 10f 
14 Wetterberg (2002) s. 175 
15 Chronholm (2004) s. 18ff 
16 http://www.fk.se/privatpers/foralder/sgi/ 
17 Klinth (2002) s. 31 
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3.1.2. Kvotering av föräldraledigheten 
Debatten om kvoterad föräldraledighet och att föräldrarna delar lika på ansvar för barnen är 
ingen ny debatt. 1974 infördes föräldraförsäkringen, denna ersatte den gamla moderskaps-
penningen. Jämställdhet hade kommit att aktualiseras i den politiska debatten och 
föräldraförsäkringen var ett politiskt försök att främja den.18  
 
Föräldraförsäkringen var ett sätt att skapa möjlighet för kvinnor att förvärvsarbeta och för 
män att ta mer ansvar för omvårdnaden av barn. Man kunde dock se att effekten till stor del 
uteblev eftersom valfriheten fortfarande fanns och männens situation därför endast 
påverkades marginellt. Då omfattade föräldraförsäkringen endast 180 dagar, vilka föräldrarna 
var tvungna att ta ut inom 180 dagar efter barnets födelse. Detta medförde att det blev ett 
problem med amning då den sällan kunde vara avslutad innan föräldradagarna var slut. 1995 
infördes 30 föräldradagar som inte kunde överföras till den andra föräldern. Detta var 
resultatet av 20 års diskussion kring kvoterad föräldraledighet.19  
 
I en SOU från i höstas (2005) lades ett förslag till en förändring av föräldraförsäkringen. 
Denna skulle innebära en nyinförd graviditets försäkring på 30 dagar som kan tas ut 30 dagar 
innan beräknad födsel.20 I förslaget ingick även att av 450 föräldraförsäkringsdagar så skulle 
150 dagar vara fastslagna till vardera föräldern, de resterande 150 dagarna skulle föräldrarna 
kunna fördela som de önskade.21  
 
Detta förslag har inte antagits utan avvisats. I skrivande stund så finns det alltså ingen 
förändring av föräldraförsäkringen planerad men debatten fortsätter både på den politiska 
arenan och i media.  
 

3.1.3. Den föräldralediga pappan 
I avhandlingen ”Föräldraledig pappa. Mäns erfarenheter av delad föräldraledighet” har 
Chronholm gjort en studie om män och föräldraledighet. Han har främst koncentrerat sig på 
de män som tagit ut minst fyra månader av föräldraledigheten. Det är deras upplevelser och 
tankar kring föräldraskap och hemarbete som ligger i fokus. Studien har haft två 
utgångspunkter som knyter an till genusperspektiv. Dessa två har varit att undersöka hur 
männen har upplevt sin föräldraledighet i förhållande till sitt faderskap och hur de ser på sin 
föräldraledighet i förhållande till ett jämställdhetsperspektiv.22 
 
Chronholm anser att de tre viktigaste faktorerna för att män ska utnyttja sin del av 
föräldraledigheten är:  
 Var männen arbetar och arbetsplatsens inställning till föräldraledighet 
 Familjens ekonomi. Tjänar mannen mycket mer än kvinnan? Detta skulle då leda till 

att familjen skulle förlora ekonomiskt om han var hemma  
 Vilken inställning kvinnan har, vill hon ta ut hela ledigheten eller vill hon dela på 

den23  
 

                                                        
18 Chronholm (2004) s. 24 
19 Chronholm (2004) s. 29 ff 
20 SOU 2005:73 s. 325 
21 SOU 2005:73 s. 336 
22 Chronholm (2004) s. 73 
23 Chronholm (2004) s. 44  
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Männen som deltagit i Chronholms studie har tillfrågats om deras bild av sin far. De flesta ser 
dock inte fadern som en förebild för det egna faderskapet. Däremot visar många förståelse för 
faderns roll som familjeförsörjare. Andra ser sina egna fäders faderskap som något som de vill 
ta avstånd från och inte alls vill efterlikna. Många ser däremot sin mor som en förebild vad 
det gäller föräldraskapet. Framförallt när det gäller att utveckla en nära relation till barnet och 
det egna känslolivet. Att de tar avstånd från den roll som deras fäder haft kan ses som ett 
avståndstagande från samhällets värderingar. Flera av männen uppger också att deras mor har 
lärt dem att vara delaktiga i hushållsarbete och därigenom hjälpt dem att utveckla tankar och 
värderingar kring jämställdhet.24 
 
De män som har ett omsorgsinriktat faderskap har ofta varit med och planerat omsorgen redan 
på ett tidigt stadium. Det har funnits ett uttalat medansvar redan när beslutet om att skaffa 
barn togs. Att de sedan har tagit ut en stor del av föräldraledigheten är en del i deras faderskap 
sett ur ett helhetsperspektiv. De flesta i undersökningen har sett föräldraledigheten som en 
möjlighet att fördjupa sin relation till sina barn. Att få tid ensam med barnet och att ansvara 
för barnets hälsa och välbefinnande har gjort att deras relation har blivit djupare och ett mera 
långsiktigt ansvarstagande för barnet utvecklas.25  
 
Chronholm anser att män som tar ut en större del av föräldraledigheten är övervägande 
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Större delen av de män som han intervjuat anser sig ha 
fått en bättre och djupare relation till sitt/sina barn och att det också varit positivt för deras 
partners arbete eller studier.26 
 
Bekkengen menar på att när föräldraförsäkringen ersatte moderskapsförsäkringen på 1970 
talet var det ett sätt att få in männen i hemmet och upplösa den uppdelning mellan 
förvärvsarbete som funnits mellan könen. Kvinnorna har kommit ut på arbetsmarknaden i 
större utsträckning än män har engagerat sig i hemarbetet. Numera kan inte kvinnor förvänta 
sig att bli försörjda av män, men de kan heller inte förvänta sig att männen ska sköta 
hemarbetet.27    
 
Både män och kvinnor ger uttryck för barncentrering när de ska bli/blir föräldrar, men det blir 
upp till kvinnan att det efterlevs i praktiken. Det är kvinnan som får huvudansvaret för barnet 
emedan män har en större valfrihet och handlingsutrymme i sitt föräldraskap.28  
 
Bekkengen lyfter också fram att det sällan diskuteras kring delad föräldraledighet och 
jämställdhet, utan att fokus ligger på de positiva konsekvenserna för mannen att vara hemma 
och på barnets bästa.29  
 

3.2. Hemarbete 
De finns en myt att kvinnan inte släpper in mannen i hemarbetet och att den gamla 
fördelningen därför kvarstår. Detta argument är dock inte särskilt hållbart, då även i de fall 
kvinnan oftast har kontrollen över hemarbetet och barnen så är det inte mot mannens vilja hon 
har det. För att skapa jämställdhet i hemmet bör kvinnan släppa kontrollen och låta mannen 

                                                        
24 Chronholm (2004) s. 107f 
25 Chronholm (2004) s. 147f 
26 Chronholm (2004) s.187ff 
27 Bekkengen (2002) Man får välja: om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. s.10ff 
28 Bekkengen (2002) s.148f 
29 Bekkengen (2002) s 185 
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göra saker på sitt sätt. Detta innebär att kvinnan inte bara är ansvarig för att skapa ett eget 
handlingsutrymme, utan att hon även måste vara med och skapa mannens. Kvinnan kan då 
leva sig in i mannens situation medan mannen ser kvinnans på avstånd.30  
 
Ska föräldradagarna fördelas på detta sätt är det mannens behov och önskemål som man har 
som utgångspunkt. Detta innebär att om mannen inte vill eller anser sig kunna ta en aktiv del i 
föräldraförsäkringen faller det på kvinnan att se till att barnet blir omhändertaget.31  
 
Roman skriver att kvinnan tar också i mycket större utsträckning än mannen ansvar för att 
nödvändiga sysslor blir utförda. Detta dubbelarbete är en stor stressfaktor för kvinnan. 
Ansvaret för hemarbetet gör även att kvinnan känner sig begränsade i vilken typ av 
anställning och arbetstider de kan ha. Man kan säga att kvinnan är villkorligt frigiven från 
hemarbetet. Hon har kommit ut på arbetsmarknaden men bara i den utsträckning som det går 
att kombinera med hemarbete och omsorg av barn.32 
 
Även om man i ett parförhållande delar lika på sysslorna i hemmet upplever kvinnan ofta att 
det är hon som har huvudansvaret för dem.33  
 

3.3. Könsroller i parförhållandet 

Könsroller är något som blivit aktuellt när man talar om föräldraledighet; med könsroller 
avses de roller/stereotyper som kvinnor och män har i samhället. "Män byter däck på bilen, 
kvinnor lagar mat" är väldigt typiska exempel. Det är omstritt om dessa roller är medfödda 
eller om de helt och hållet är en social konstruktion. De flesta brukar hävda att en del är 
medfött och att en del har med uppfostran att göra. Majoriteten av männen som deltagit i 
Chronholms studie är inte främmande för att könsroller kan finnas, men de vill ta bort de 
könsschabloner som gör att mannens och kvinnans möjligheter att fritt konstruera sina egna 
identitetsprojekt begränsas.34  

Könskonstituering är en term som förklarar hur barn påverkas av de könsroller som deras 
föräldrar har. Barn socialiseras inte bara av familjen, men det är familjen som är huvudkällan. 
Barn föds in i en värld med massor av kulturella bestämmelser om hur män och kvinnor ”ska” 
vara.  I detta finns tre reprodutionsnivåer. 

- Kulturell lagring – tankefigurerna, föreställningar om hur könet ska vara 
- Social integration – institutioner, artefakter, arbetsfördelning mellan könen osv.  
- Socialisering – direkt inlärning, små flickor är duktiga och små pojkar är busiga  

  
De könsroller som barn ärver från sina föräldrar kommer att påverka deras kommande liv och 
yrkesval. Därför kan man säga att hemarbetet inte bara påverkar kvinnan i dag, utan även 
kvinnan i nästa generation. När kvinnan stannar hemma med barn, arbetar deltid och 
därigenom får en lägre lön och status på arbetsmarknaden, visar man barn att det är så det går 
till. Detta gör att de kommer att acceptera samma sak när de blir vuxna eftersom det är 
normen från den egna familjen.35    
 
                                                        
30 Bekkengen (2002) s.123f 
31 Bekkengen (2002) s. 184 
32 Roman (1994) Lika på olika vilkor. Könssegregeringi kunskapsföretags. 48 f 
33 Roman (1994) s. 190 
34 Chronholm (2004) s. 169 
35 Roman (1994) s.50ff 
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Framförallt så vill kvinnan att mannen ska visa intresse för samt ha en god relation med 
barnen. Att en man har det är dock inte ett bevis för att mannen är jämställd kvinnan. Det är 
mannens relation till barnet som är viktigt här och inte hans relation till kvinnan.36  
 
Mannen och kvinnan skiljer sig i gränsdragning mellan arbetet och familj. Mannen har i 
allmänhet lättare att skilja de båda åt och ha en skarp gräns mellan dem. Kvinnan har svårare 
att dra denna tydliga gräns och känner därför av mera stress. Familjen är buffert mot stress för 
mannen, emedan det är en källa till stress för kvinnan eftersom hon alltid känner sig 
splittrad.37 
 
Wettergren menar att mannen ser barn som en del av livet, kvinnan däremot ser barnafödandet 
som ett livsprojekt något de tränats för hela sitt liv. Män ser barn som en del av att leva 
tillsammans med en kvinna inte som ett medvetet val. Skapar du en livslång relation så 
kommer barn på köpet. Under graviditeten och förlossningen är allt koncentrerat på kvinnan 
och hennes upplevelser. Mannen och hans upplevelser av graviditeten kommer i skymundan 
och mycket lite tid ägnas åt det. Mannen ses mer som en hjälpande hand än som en blivande 
förälder. För många män leder detta till utanförskap vilket gör att de glider in i en mera 
traditionell faderskapsroll. Tiden innan förlossning är mycket fokuserad på den och mycket 
lite tid och tanke läggs på att fundera över hur familjebilden kommer förändras.38  
 
Män har större frihet att utvecklas. Det ingår i bilden av mannen att han ska ha frihet att tänja 
på gränser. Kvinnor är mera i bundna i en symbios till barnet och även indirekt till hemmet, 
som skapas genom barnafödande, lagstiftning och sociala normer. Med detta avser vi 
kvinnans emotionella sida och det som kallas moderskänslor. En man som är hemma med sitt 
barn är en duktig förälder, en kvinna som inte är hemma med sitt barn är det något 
känslomässigt fel på. Varifrån kommer denna syn som genomsyrar det mesta av vårt moderna 
samhälle? Mannen som familjeförsörjaren och kvinnan som tar hand om hem och omsorg. 
Det som kallas för moderskänslor eller rentav modersinstinkt betecknas oftast som något 
biologiskt, något som kvinnan bär med sig och som sedan vaknar till liv när kvinnan får barn 
eller tar hand om barn. Vilka emotionella krav lägger detta på t.ex. den kvinna som vill göra 
karriär eller har ett meningsfullt arbete. Hur beter sig omgivningen mot denna kvinna? Vår 
gissning är att hon tämligen snart, om hon inte redan har det, får skuldkänslor och känner sig 
onormal/okvinnlig. Nu menar vi inte att det inte finns något som kallas moderskänslor eller 
instinkt, vi tror att kvinnor kan utveckla väldigt starka känslor för sina barn. Att världen är 
uppdelad så här mellan könen är en begränsning för dem båda39.  
 
Patriarkatet eller genussystemet som samhällsordning och som idé diskriminerar även 
mannen. Mannen diskrimineras av andra män, i den hierarki som maskuliniteten innebär. 
Detta gör att de måste leva upp till den bild som patriarkatet satt upp för mannen och 
manligheten. Följs inte dessa regler om vad som får och inte får göras kan det innebära att 
mannen känner sig diskriminerad eftersom de inte anses manliga om idealet inte följs.40 
 

                                                        
36 Bekkengen (2002) s.123f 
37 Bekkengen (2002) s.183 
38 Wettergren (2002) s. 137ff 
39 Carlsson Wettergren (2004) Genushistoria<. En historiografisk exposé s.122f 
40Wettergren (2002) s. 178  
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4. Teori   
Vi har valt att presentera två olika teorier för att klargöra de två olika grunderna för 
resonemang som respondenterna i undersökningen har visat. Rational choice används av de 
respondenter som ser till sin egen situations bästa, dvs. vad som av dem anses som mest 
rationellt, det bästa alternativet för dem i den situation som de befinner sig i. Rational choice 
kan ses som en systematisering av det sunda förnuftet. Strukturfunktionalismen visar på det 
tankesätt som används när man inte ser till bara den egna personen och situationen utan ser till 
samhället och vilka strukturer som styr vårt tänkande. Det kan användas för att förklara 
samhällsfenomen och samhällets uppbyggnad. Dessa två teorier presenteras här för att ge en 
grund till analys av respondenternas svar. För att vidare belysa teorierna har vi valt att infoga 
teoretiker som kan kopplas till respektive skola samt viss kritik av dem. Vi anser att valet av 
dualismen mellan aktör/struktur på ett bra sätt kan visa på hur människan ser på sin position i 
samhället men även hur konsekvenserna av hennes handlande ser ut för helhetsperspektivet. I 
analysen kommer vi senare att använda oss av båda teorierna för att kunna ge en bild av hur 
respondenterna resonerar och skillnaderna mellan de olika resonemangen.  
 

4.1 Rational choice 
Ett grundantagande för rational choice är att människor bör ses som rationella varelser som 
agerar endast utifrån att maximera egennyttan. Utgångspunkten för att förstå mänskligt 
handlande är ett beaktande av individers preferenser, dvs. deras önskemål, intressen, begär, 
trosföreställningar och dylikt. Individer utvärderar olika alternativ, väljer det bästa alternativet 
utifrån rådande preferensstruktur och agerar i enlighet med denna. Att agera i enlighet med 
sina preferenser anses vara uttryck för en rationell handling, i strikt mening dock bara om 
dessa preferenser är stabila över tid. Man handlar alltså för att försöka maximera eller 
optimera det som gagnar den egna individen. Det finns två viktiga element i teorin aktörer och 
resurser. Resurser är det som aktörer har kontroll över och intresse av, t.ex. materiella saker. 
Ett socialt system måste ha minst två aktörer som vardera kontrollerar en eller flera resurser 
som är av intresse för den andra. Genom att de har resurser som intresserar varandra inleder 
de ett handlande. I detta handlande söker båda att maximera sina resurser och tillsammans 
med det medvetna handlandet skapar detta medberoende hos varandra.41  
 
Ett annat grundantagande är att det handlar om individuellt mänskligt handlande där individen 
kan räkna ut vilken konsekvens ett visst handlande kommer att ha. Med andra ord ett 
behavioristiskt grundantagande, att en stimulus (handlande) leder till en viss förväntad 
respons. Om individen måste handla i samband med andra individer väljer aktören den mest 
tillfredsställande lösningen (om den optimala inte är tillgänglig i en sådan situation). Då är 
istället värden och normer viktiga. Individen måste kanske kompromissa med sina egna mål 
och värderingar för att nå andra viktiga delmål, som social acceptans etc. Människan överför 
sin makt på andra, som t.ex. folkvalda, gör också detta för att maximera sin egen vinning 
eftersom de anser att det är det bästa att ge andra styrande makt. Samma sak som gäller vid 
överförandet av makt till t.ex. folkvalda gäller normer. Normer gör att människan ger upp 
delar av sitt eget självbestämmande för att i stället följa en norm. Det de vinner på att ge upp 
självbestämmande är möjlighet att kontrollera andra människors handlande. Normer kan dock 
vara till mera fördel för vissa och nackdel för andra, beroende på om en människa är med och 
skapar en norm eller enbart följer den.42  

                                                        
41 Ritzer (2004) Modern Sociological Theory s. 295f 
42 Ritzer (2004) s. 297 
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Becker var en av de första som utvecklade begreppet ”humankapital”. En fråga där är t.ex. 
varför människor väljer att utbilda sig, Becker använder sig av nyttomaximeringsmodellen 
och menar på att graden av utbildning mellan olika sociala grupper mm varierar med 
förtjänsten. Becker gör även antagandet att en person förblir ensamstående tills han eller hon 
finner det mer lönsamt att gifta sig. Arbetsdelningen mellan män i yrkeslivet och kvinnor i 
hemmet är en kombinerad effekt av naturliga skillnader, t.ex. den biologiska att kvinnan bär 
barnet – och en önskan att maximera inkomsten till familjen. Utifrån detta antagande anser 
man inte att mannen dominerar kvinnan utan förklaringen för den könsspecifika 
arbetsdelningen finns istället att finna när man ser till lönsamhet och effektivitet. Modellerna 
genererar hypoteser som kan falsifieras. Exempelvis när det gäller kvinnans utbildning och 
framtida lön, då hennes avkastning på investeringen blir mindre än männens, här måste andra 
förklaringar än nyttoeffekter finnas.43 
 
Coleman ser flera olika länkar mellan mikro- och makro-perspektivet. Mikro till makro 
angående hur individens handlande påverkar det sociala systemet, makro till mikro för att se 
hur det sociala systemet binder individens handlande och mikro till mikro för individens 
påverkan på andra individer. Dock så läggs den primära fokusen på makro till mikro 
sambandet. Coleman skiljer också på den kooperativa aktören och den mänskliga aktören. 
Den kooperativa aktören handlar inte utifrån sitt eget bästa, som den mänskliga, utan utifrån 
vad som är bäst för samhället, gruppen, kooperativet, även om en person i ett kooperativ kan 
handla utefter sitt eget bästa i det kooperativas namn. Det finns olika sätt att få beslut att bli 
kooperativa, det enklaste och vanligaste är röstning för att kunna komma överens. Det 
kooperativa tar idag allt fler beslut och individen allt färre. Familjen som förut varit en 
kooperativ kraft att räkna med har idag förlorat stor del av sin betydelse.44  
 
Spelteorin är en modell för att förklara strategisk interaktion, där den enskilde aktören 
försöker förutspå andras reaktioner på de egna handlingarna. I ett spel deltar minst två 
spelare/aktörer, utifrån hur man spelat lagt upp sina strategier får man under spelets gång 
belöningar, vilka inte endast är beroende av de egna insatserna utan även måste ses i relation 
till den andra spelarens (ev. flera spelare) beslut. En åtskillnad görs mellan:  
 Samarbetsspel eller plussummespel, i vilka båda parterna har något att vinna beroende 

på hur de samarbetat och lagt upp strategier 
 Konfliktspelet eller nollsummespel, där den enes vinst är en förlust för motståndaren, 

ett exempel på detta är fångens dilemma 
Fångens dilemma är ett välkänt exempel på spelteori, dilemmat är baserat på två fångar A och 
B, som ställs inför två val. Antingen vittnar de mot den andra fången eller så håller de tyst. 
Dilemmat är dock att de inte kan kommunicera sinsemellan och de olika valen ger olika 
konsekvenser. Väljer fånge A att vittna och fånge B håller tyst kommer fånge A att gå fri, 
fånge B kommer dock att få 10 års fängelse och vice versa. Om både fånge A och fånge B 
vittnar får de två års fängelse vardera. Håller de båda tyst kommer de att få spendera sex 
månader i fängelse. I fångens dilemma är aktörerna som nämnts ovan omedvetna om den 
andres val, den dominerande strategin i detta spel är att inte samarbeta då det oavsett strategi 
ger bäst resultat. Denna strategi är rationell för individen men är kollektivt ineffektiv då den 
motverkar allt samarbete. Det lönar sig för individen att inte samarbeta och bara åka med, 
paradoxen i detta är dock att den enskilde individen skulle få det bättre om alla samarbetade. 

                                                        
43 Andersen m.fl. (2003) Klassisk och modern samhällsteori. s.265 
44 Ritzer (2004) s. 296ff 
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Men för att det ska gälla måste man kunna lita på att de andra är beredda på att samarbeta och 
att man inte har motstridiga intressen.45  
 
Kritik som riktats mot rational choice är att teorin tar för lite hänsyn till kausala händelser och 
förhållanden, dvs. att den tar för lite hänsyn till att saker kan ske på slumpmässiga grunder. 
Teorin har också beskrivits som felaktigt allvetande och har sagts ha ambitionen att förklara 
allt, ersätta alla andra teoretiska perspektiv utan att lyckas. Kritiken handlar även om att man 
anser att människan inte alls är så egoistisk, självisk och beräknande utan att människan ofta 
handlar utan eget vinstintresse.46  
 
Ytterligare så menar kritiker att det inte är möjligt att i varje beslut handla rationellt eftersom 
man inte kan förutse alla de konsekvenser och aspekter som handlandet kan komma att ge. 
Det som ter sig rationellt och som det bästa alternativet för stunden kan vara något som ger 
oanade verkningar och kanske även obehagliga konsekvenser i det långa loppet. På samma 
sätt skulle något som verkar irrationellt eller ologiskt, kunna vara det bästa beslutet i ett längre 
tidsperspektiv. Istället skulle man kanske tala om tillfredställande lösningar istället för 
optimala lösningar, där man söker ett alternativ som inte är det bästa utan ett som är 
tillräckligt bra.47 
 

4.1.1 Åldersskillnad 
I artikeln Den moderna könsmaktsordningens grundbult talar Bo Rothstein om ålder som en 
av orsakerna till den ojämna fördelningen av föräldraledighet och hushållsarbete, det vill säga 
den rådande könsmaktsordningen. Det skiljer i genomsnitt 2,7 år mellan mannen och kvinnan 
i det heterosexuella parförhållandet i Sverige idag. Detta innebär att mannen i genomsnitt är 
2,7 år före kvinnan i utbildning, karriär och löneutveckling. Försprånget innebär att mannen 
har en fördel i förhandlingar om vem som ska vara hemma med barn osv., eftersom han då 
ofta har ett ekonomiskt försprång. Detta försprång förstärks sedan genom livet eftersom 
mannen hela tiden ökar sitt försprång då kvinnan är frånvarande från arbetslivet under 
perioder av föräldraledighet. Detta medför i längden att kvinnan gör större delen av 
hushållsarbetet. Förutom dessa faktorer stödjer sig Rothstein på Jonasdottirs idé om att det är 
parförhållandet som skapar ojämlikhet på arbetsmarknaden och inte tvärt om. Vidare visar 
Rothstein med statistik att i de flesta parförhållandena så har mannen högre utbildning än 
kvinnan. Är kvinnan också högutbildad och framgångsrik i sitt yrkesliv så har mannen ofta en 
högre tjänsteposition. Är exempelvis kvinnan allmänläkare så är hennes partner specialiserad 
inom läkaryrket.  Rothstein talar också om sociala fällor. Ett exempel på detta är att ingen 
borde skräpa ned för allas bästa, men för individen kan det vara mest rationellt att bara släppa 
sitt skräp på marken. När det gäller jämställdhet så är den sociala fällan att även om det vore 
bäst för samhället att dela lika på t.ex. föräldraledighet så är det kanske mest rationellt för det 
enskilda paret att kvinnan tar ut det mesta.48    
 

4.1.2 Är grunden för parförhållandet byggt på rationella grunder? 
Hur väljer vi då en potentiell livspartner? Är det utifrån att maximera den egna nyttan, dvs. 
kvinnan sköter allt på hemmaplan och anser sig ha rätt att bli försörjd av mannen medan 
denne då har rätt att förvänta sig att då han försörjer kvinnan skall hon sköta markservicen? 
                                                        
45 Andersen m.fl. (2003) s.274f 
46 Rizer (2004) s. 300 
47 Andersen m.fl. (2003) s.273 
48 Rothstein (1999) Den moderna könsmaktsordningens grundbult  
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Eller handlar det om att hitta någon som i största mån har de rätta egenskaperna vad gäller 
försörjning och social status. I det moderna samhället så är den tanken väl närmast barock och 
arrangerade äktenskap tar de flesta avstånd ifrån. Dock gäller väl att vi alla som individer har 
olika saker vi attraheras av och söker efter i ett förhållande. Det slående är ändock att även om 
vi inte letar efter detta så är det ändå så som arbetsfördelningen ser ut i de flesta svenska 
hem49.  
 
Enligt Luhmann består kärlekens asymmetri av att två människor aldrig är på exakt samma 
sida när det gäller kärlek. Den ena partnern måste handla eftersom den ser sig ställd inför ett 
val. Den andra partnern har en upplevelse och förväntar sig att den andra ska identifiera sig 
med denna upplevelse. Detta innebär att det bara är den första som måste engagerar sig 
eftersom den andre bara har gjort en projektion. Det specifika med kärlekens asymmetri är att 
man måste besvara den andres upplevelse med en handling och om denna binder sig vid 
kärleken till en person måste denne svara med att också binda sig.50 I ett modernt förhållande 
kan detta innebära att en av parterna har en bild av hur ett förhållande ska se ut och om den 
bilden inte införlivas avslutar de förhållandet eller går överhuvudtaget inte in det. Det lämnar 
den andra partnern att antingen leva upp till bilden eller lämnas.  
 
Kärlek har utvecklats från att vara en samhällelig plikt, dvs. du bör gifta dig och fortplanta 
dig, till att vara personlig och utan skäl.51 Detta betyder att kärleken idag måste stå på egna 
ben och om den inte är perfekt finns det då någon mening med den? Vilken partner vi väljer 
är ej ett rationellt val. Vi väljer inte längre partner utifrån ekonomisk trygghet eller status i 
samhället utan för kärleks skull.52  
 
Svaret på frågan i denna rubrik blir alltså nej, parförhållandet är inte uppbyggt på rationella 
grunder. Det finns dock element i förhållandet där man fokuserar på rationella antaganden, 
som ekonomiska frågor. Detta kanske skall ses som en dualism mellan förnuft och känsla, där 
kärlek är en känsla som vi inte kan tala rationellt om, men inkomst och ekonomi som 
människan till viss del kan styra över ses med nytra och i dennes ögon rationella tankar. Det 
intressanta i ekvationen blir ändå att familjen styrs av de ekonomiska idealen, att mannen blir 
försörjaren, trots att familjen vilar på grunder av kärlek. Hur är det sedan med kärleken till ett 
barn kommer det i andra hand efter det att de basala behoven som mat, trygghet mm blivit 
tillgodosedda. 
 

4.2 Strukturfunktionalism 
Talcott Parsons är den som verkat mest för att vidareutveckla funktionalismen till att bli en 
samhällsvetenskaplig teori. Parsons ansåg att ”strukturella kategorier beskriver systemets 
statiska egenskaper, medan ”funktionerna” är systemets dynamiska processer. Statiska 
beskrivningar är en nödvändig referens för dynamiska analyser, men han understryker att 
struktur och process är relativa begrepp53.” Parsons menar att processerna ska mynna ut i 
liknande resultat för att strukturer och mönster skall bildas och bevaras. Begreppet funktion 
används för att visa två typer av relationer: 
 relationen mellan systemets enskilda delar 
 relationen mellan systemet och omgivningen 

                                                        
49 Roman (1994) s.47ff 
50 Luhmann (2003) Kärlek som passion : om kodifiering av intimitet. s. 35f 
51 Luhmann (2003) s. 31 
52 Luhmann (2003) s. 8 f  
53 Andersen m.fl. (2003) s.291 
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Parsons betonar även att systemvillkoren/processerna inte endast verkar för att bevara och 
utveckla strukturerna, utan ibland verkar de även försvagande på systemets integration, 
effektivitet och liknande, systemvillkoren eller processerna ses då som dysfunktionella.54 
 
Merton var till att börja med en efterföljare till Parsons, men med tiden blev han mer kritisk 
till Parsons teoribyggande och genom sin kritik formade han en medelväg. Merton kritiserar 
tanken om att det skulle finns tre basala postulat inom strukturfunktionalismen. De tre basala 
postulaten som diskuteras är:  
 
 Att alla standardiserade sociala och kulturella antaganden och göranden är 

funktionella för såväl samhället som individen i samhället 
 Att alla standardiserade sociala och kulturella former och strukturer har positiva 

funktioner. 
 Att alla standardiserade aspekter av samhället inte bara har positiva funktioner utan 

även representerar oumbärliga delar av den fungerande helheten 
 
Merton hävdar att vi åtminstone måste ta hänsyn till att det kan finnas andra alternativ till det 
som finns idag och vill undersöka samhället mera empiriskt.  
 
Strukturfunktionalism fokuserar på grupper, organisationer, samhällen och kulturer. För att ett 
objekt ska kunna analyseras med strukturfunktionalism måste det vara standardiserat, dvs. det 
måste finnas mönster och upprepning. Merton menade sådana företeelser som sociala roller, 
institutionaliserade mönster, sociala processer, kulturella mönster, känslor som skapats av 
kultur, sociala normer, grupp organisation, social struktur, verktyg för social kontroll osv.  
Han hävdar också att fokus bör ligga på sociala funktioner, inte på individers motivation.55 
Funktion blandas ofta samman med motiv.56  
 
Merton använder sig av ett antal termer i sin funktionsanalys. Disfunktion (dysfunctioning) 
för att beskriva strukturer eller institutioner som kan ha positiva effekter på en del av 
systemet, men negativa på en annan del. ”Functions are those observed consequenses which 
make for adaptation or adjustment of a given system; and disfunktions, those observed 
conseqvenses which lessen the adaptation or adjustment of the system.”(Merton 1968)57 
Disfunktion är också ett analytiskt redskap för att kunna studera förändringar och dynamik.58 
Ofunktion (nonfunctions) beskriver Merton som något som kan ha haft en positiv inverkan i 
det förflutna, men idag inte har någon relevant betydelse. Det kan också vara saker i 
kulturen/samhället som helt enkelt inte har någon större effekt, men ändå finns. För att 
besvara frågan om positiva funktioner är övervägande mot negativa skapade Merton uttrycket 
netto balans (net balance). Dock är vägningen mellan positivt och negativ är så komplex och 
beroende av subjektiva bedömningar att det inte går att enbart ställa upp dem mot varandra. 
För att hantera detta lade Merton till iden om att det måste finnas nivåer av funktionell analys.  
 
Att använda nivåer i analysen innebär att man tittar på delar av samhället och hur de påverkas, 
inte samhället i stort eftersom det är så komplext. Att analysera delarna hjälper till att förstå 
samhället i helhet.  Merton introducerade också uttrycken manifesta (manifest functions) och 
latenta funktioner (latent functions) som har blivit två viktiga verktyg i funktionell analys. 

                                                        
54 Andersen m.fl. (2003) s.292 
55 Ritzer (2004) s. 107 
56 Merton (1968) Social theory and social structure. s. 105  
57 Merton (1968) s. 104 f 
58 Merton (1968) s. 107  
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Manifesta funktioner är avsiktliga och latenta oavsiktliga. Han menar att det är sociologens 
uppgift att visa på de latenta eftersom de inte kommer fram annars. Merton konstaterar också 
att alla strukturer inte är nödvändiga för att ett system ska fungera. Genom detta öppnar 
funktionalismen vägen för meningsfull social förändring.59  
 
En av svårigheterna med funktionsanalys är att kunna avgöra om något är en funktion eller en 
disfunktion för samhället eftersom de kan ha så olika effekt på olika delar och människor i ett 
samhälle. Därför är det viktigt att ta hänsyn till individers olika status, undergrupper, det stora 
sociala och kulturella systemet. Det är också svårt att se vilka funktioner som ger vilka 
resultat. Vad är det som orsakar vad och vad skulle hända om en funktion skulle tas bort? 60 
 
Ett viktigt begrepp som finns i strukturfunktionalismen är anomi. Anomi uppstår när det finns 
avstånd mellan kulturella normer och mål och den socialt strukturerade kapaciteten för 
medlemmarna av gruppen att agera enligt dem. Som exempel så kan det vara en norm och ett 
mål i ett samhälle att leva i jämställda parförhållanden, men på grund av omständigheter som 
råder i samhället kan stora delar av befolkningen inte leva upp till normen. När man inte kan 
leva upp till en norm skapas ett avvikande beteende som kan vara ett försöka att leva upp till 
normen eller kan vara en protest mot den.61 
 
Kritik som framförts mot strukturfunktionalismen är att teorin har svårigheter med att 
effektivt hantera dynamiken i sociala förändringar. Teorins relation till historien är ett annat 
problem då historien hanteras otillräckligt, trots att det är på historien stor del av teorin 
bygger. Den mest omtalade kritiken är att strukturfunktionalismen inte kan hantera konflikter 
och att vissa sturkturfunktionalister ser konflikter som något som sker utanför samhällets 
ramar. Dessa tre brister har gjort att strukturfunktionalismen ses som konservativ. Detta 
förstärks också av att teorin ofta fokuserar på kultur, normer och värderingar.62  
 

4.2.1 Genus med Hirdmans definitioner 
Genus är det socialt skapade könet. Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” 
och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 
föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras 
– med andra ord, det är en mera symbolisk kategori än ”roll” och ”socialt kön”.63 
 
Det finns två generella drag i genusformningen. Den ständiga fokuseringen på den biologiska 
skillnaden, dvs. att män inte kan föda barn och att den bygger på motsatstänkande där mannen 
är det positiva och kvinnan det negativa – A och B.64  
 
Hirdman har definierat genusskillnaden genom att ställa upp formler, dessa formler har ett 
historiskt ursprung och har utvecklats och byggts på under tidens gång. A i nedanstående 
teorier står för det manliga, det primära och det som kommer först, kvinnan är endera lilla a 
eller B. De två formler som Hirdman ser existerar i dagens samhälle är A-a och A-B. 
 

                                                        
59 Merton (1968) s. 104 f 
60 Merton (1968) s 106f 
61 Ritzer (2004) s. 112 
62 Ritzer (2004) s. 113f 
63 Carlsson Wettergren (2004) s.116 
64 Carlsson Wettergren (2004) s.119 
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Den första formeln är A – a, man och kvinnan som den lilla mannen (a). Kvinnan skapades av 
mannens revben. Något fattas henne och hon är en ofullgången människa. Detta var en 
uppdelning som Freud använde sig av när han skrev om penisavund, lilla a:s längtan efter att 
vara som mannen. Kvinnan jämförs ständigt med mannen, hon blir vägd och mätt i relation 
till A.65 Utifrån denna uppdelning kan vi ge exemplet på den karriärsinriktade kvinnan som 
försöker ta plats i mannens värld men som hela tiden på grund av sitt kön måste arbeta 
hårdare och längre än mannen. Detta är kvinnan som man uppfattar har fått manliga drag på 
grund av sin vilja att vara med och slåss på männens villkor och arena. 
 
Den andra formeln är A – B, där mannen och kvinnan kan ses som motsatser, kontraster och 
dikotomier. Kvinnligt och manligt, yin och yang, sol och måne är andra exempel på detta. 
Kvinnan är annorlunda än mannen. Denna uppdelning är populär, se bara till böcker som 
”Män är från Mars, Kvinnor från Venus”.66 Kvinnan jämförs även gärna med en katt och 
mannen med en hund, men detta skulle ju medföra att vi tillhör två arter. Om kvinnan enligt 
denna teori skulle vara artskild från mannen så skulle detta medföra att jämförelserna skulle 
upphöra. B: s grundtema är att föda barn, vilket stammar från bland annat Darwins teorier om 
fortplantningen.67 I denna åtskillnad finner vi istället hemmamamman, eller åtminstone 
kvinnan som endast jobbar deltid för att hon vill hinna med att sköta markservicen hemma 
och ta hand om sin familj. Man utgår härifrån att de olika könen har olika lämpligheter där 
kvinnan är den vårdande och omsorgsgivande medan mannen är den försörjande. 
 

Den moderna formen av denna teori är att män och kvinnor bör vara olika. Hirdman skriver 
att det finns en stark produktion av B men allt fler lever som a, något saknas henne och hon är 
inte en fullvärdig individ. Detta måste skapa både frustration och en känsla av uppgivenhet att 
kvinnan är den annorlunda och därför inte jämställd mannen.  Kvinnan framställs nu på 2000-
talet som ett aB eller Ba. D.v.s. antingen en kvinna som tagit plats i mannens värld och gör 
det men samtidigt att hon är motsatsen till mannen som sköter om barn och hem (aB) eller så 
är hon motsatsen till mannen som i första hand är detta men att hon samtidigt är ute och 
konkurrerar på arbetsmarknaden som en inte fullständigt A (Ba). Något saknas fortfarande 
hos kvinnan för att hon ska kunna vara mannens jämlike. Ändå finns ambivalensen där, 
kvinnan är den fundamentalt andre, med alla de kvinnliga egenskaper som gör henne 
annorlunda.68  
 

4.2.2. Kan könsroller ses som funktionella utifrån den givna strukturen? 
Dagens samhälle är uppbyggt på strukturer som i allmänhet gör att kvinnor tar störst ansvar 
för hemarbete och barn och män tar huvudansvaret för att försörja familjen. Detta kan ses som 
en funktionell struktur eftersom både arbete och hem och barn tar mycket tid och kraft. Det 
kan därför vara lättare för en person att koncentrera sig på det ena och en på det andra, att 
göra en uppdelning av huvudansvar. Där kommer könsrollerna in och om man ser till 
Hirdmans A och B så är det så uppdelningen mellan män och kvinnor ska vara. Ser man 
istället till Hirdmans A och a så gör uppdelningen det bara svårare för kvinnor att kunna ta sig 
fram och ut på arbetsmarknaden eftersom de måste göra det på A:s villkor men handikappas 
av att de också har ett annat ansvar.    

                                                        
65 Hirdman (2001) s.28ff 
66 Fler böcker i denna genre är skrivna av John Gray 
67 Hirdman (2001) s.35ff 
68 Hirdman (2001) s.44 
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Könsroller och fasta roller kan också ses som en disfunktion mellan könen då det begränsar 
handlingsfriheten för individen. Så länge alla i samhället trivs och fungerar under könsrollerna 
är det funktionellt, men då det finns individer som får sina personliga intressen och 
önskningar om vad de vill göra i livet undantryckta på grund av strukturen innebär detta en 
disfunktion för dem. Utifrån dessa generaliseringar eller stereotypa uppdelningar av 
manligt/kvinnligt delas världen upp i kvinnliga och manliga domäner, så länge olikheter på 
detta sätt kommer att uppvisas kommer åtskillnaden att reproducera åtskillnad för vidare 
generationer. Denna uppdelning kan trots vad den medför ses som funktionell då den tydligt 
visar på vilka krav som ställs på de olika könen, detta borde minska den existentiella stressen 
hos människan. Går vi heller inte in på det andra könets område borde det i all högre grad leda 
till specialiseringar, att man gör det som man är bäst på. Om alla gör det som de gör bäst så 
borde det medföra att man fick mer tid över till annat. Problemet blir dock bara de som inte 
passar in i denna schablon och vill bryta sig fria och ändra denna struktur. Frågan är hur 
samhället och dess normer anpassar sig efter detta för att uppnå homeostasis69, det är inte 
funktionellt om alla har specialisering.  Samhället har utvecklats från att vara ett samhälle 
med låg arbetsdelning (förutom de skillnader som fanns mellan kvinnans och mannens 
arbetsområden) till ett samhälle där vi är beroende av andra, samtidigt som det i högre grad är 
mer funktionellt än tidigare.  

                                                        
69 Homeostasis – samlingsbegrepp för de processer och mekanismer som verkar för att hålla den omgivande 
miljön så konstant som möjligt 
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5. Resultat och analys 
Vi kommer här att redovisa resultaten fråga per fråga, i vissa fall har vi valt att slå ihop frågor 
för att kunna jämföra svaren och urskilja könen då detta är vår oberoende faktor. För att i viss 
mån underlätta kommer vi att använda oss av samma struktur som i vår enkät. På 
motiveringsfrågorna har vi valt ut svar som vi anser vara representativa för vår population. Vi 
har även markerat de svar som givits av männen i populationen med – man, detta då det kan 
vara intressant att hålla isär kvinnliga och manliga svar på vissa frågor. För att göra det till 
angenämare läsning har vi på bakgrundsvariablerna valt att skriva i löpande text och då endast 
redovisa ett snitt på vår population. Den kompletta statistiken för bakgrundsvariablerna finns 
att tillgå i bilaga 2. 
 

5.1. Bakgrund 
Totalt har vi fått in 62 svar, av dem var 35 (56,5 %) kvinnliga och 27 (43,5 %) manliga och de 
flesta, 43st (69,4%), som svarat på enkäten var i åldern 26-35 år. Om man ser till nationell 
statistik så låg medelåldern vid första barnets födelse, år 2004, på 29 år för kvinnan och 
mannen var i medeltal ca två år äldre än kvinnan.70 Mannen var äldst i 52 (83,9%) av 
familjerna i vår undersökning och en åldersskillnad på 0-3 år var det vanligaste. Vilket även 
går i linje med det vi ser ovan på åldern för första barnets födelse. Vi tolkar i alla fall detta 
som att om mannen är äldre vid första barnets födelse borde han även vara den äldre parten i 
förhållandet. 
 
Av våra respondenter levde ungefär hälften i samboförhållande och hälften var gifta, 32st 
(51,6 %) respektive 29st (46,8 %). Ser man till den undersökning som gjordes 2000/01 av 
SCB så var enheterna sambo eller gift med barn i åldern 20-34 år ungefär lika stora, 233 
respektive 228 tusen (skattat antal i befolkningen). Det gjordes även intervjuer dessa år och 
där var siffrorna för samma grupp som ovan 394st gifta respektive 380st sambos med barn. 
Detta utifrån en total undersökningspopulation på 10774st, men i undersökningen så 
undersökte man hela populationen från 20-84 år. 71  
 
Merparten av paren bodde antingen i hyreslägenhet (25st, 40,3%) eller i hus/villa (25st, 
40,3%). Enligt SCB bor 75 % av barn med sammanboende föräldrar i småhus72, här skiljer sig 
alltså vår population från riksgenomsnittet. Större delen av dem som besvarat vår enkät var 
föräldralediga, 41st (66,1%), och deras partner jobbade heltid, 45st (72,6%). Efter 
föräldraledigheten planerade merparten (43st, 89,1%) att arbeta 75 eller 100 %. På denna 
fråga hade vi ett bortfall på 15 respondenter, vilket beror på att alla i vår population inte var 
föräldralediga. Det var dock fler kvinnor som skulle arbeta 75 % än män, 17st respektive 4st. 
Den statistik vi hittade på detta område gäller i och för sig personer i åldern 20-84 år, men den 
visar ändå på det som vi fann i vår population, nämligen att kvinnor i större utsträckning än 
män arbetar deltid. År 2003 arbetade ca 50 % av kvinnorna heltid att jämföra med drygt 70 % 
för männen.73 
 
Genomsnittet på antal barn i nuvarande relation var 1,5st och merparten av familjerna 38st 
(61,3%) hade bara ett barn, jämför man det med statistik gällande landet så var antalet 

                                                        
70 SCB – Medelålder vid första barnets födelse 
71 SCB - Samlevnadsform och familjetyp. ULF 2000/01 
72 SCB – Bostadstyp och separationer 
73 SCB – Personer i åldern 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid 1970-2003   
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barn/familj för 2004 1,75st74. Sju av familjerna hade dessutom ett eller flera barn sen tidigare 
förhållanden. 93,5% av dem som svarade hade ett eller två barn i åldern 0-3 år.  
 
Hela 90 % av dem som svarat hade gemensam ekonomi och de flesta män hade en högre 
inkomst än kvinnan. Dock kan mannens lön i viss mån förklaras av att mannen i större 
utsträckning arbetar heltid än vad kvinnan gör. Men ser man till nationell statistik så ligger 
mannens lön högre än kvinnans om man ser till medellönen i de tio vanligaste 
yrkesgrupperna, fenomenet är dock vidare utbrett än så. Men vi anser att det räcker med att 
t.ex. visa på skillnaden för vård- och omsorgspersonal där den kvinnliga medellönen ligger 
strax över 17000kr och den manliga medellönen ligger strax under 18000kr.75  
 
Fler kvinnor än män i vår population hade högskole- eller universitetsutbildning och 
kvinnorna hade antingen bättre eller likvärdig utbildning med mannen. Då de flesta i vår 
population är mellan 25-35 år har vi valt att använda denna grupp för att göra jämförelsen 
med resten av landet. Att notera är då att 30 % kvinnor i landet har högskole- eller universitets 
utbildning och för mannen är siffran 21 %. I vår population var den siffran 60,7% och 45,9% 
för kvinnan respektive mannen. Vår population har med andra ord en något högre utbildning 
än genomsnittet. Vad gäller könsskillnader så stämmer de tämligen överens med vad 
statistiken visar på, nämligen att kvinnan generellt har en högre utbildning än mannen.76  
 
Dessa resultat stämmer väl överens med Rothsteins teori om att den ojämna fördelningen av 
hushållsarbetet och omsorgsarbete har sitt ursprung i att männen i genomsnitt är äldre än 
kvinnan och har en bättre ställning på arbetsmarknaden. Att kvinnor i genomsnitt har högre 
utbildning än mannen men ändå inte har en bättre ställning på arbetsmarkanden kan förklaras 
genom att kvinnor och män ofta väljer traditionella utbildningar för sitt kön, och 
kvinnodominerade yrken har en sämre ställning och betalning. Eftersom mannen har 
försprång genom ålder gör det också att han har försprång i karriären och därigenom 
lönesättningen och därför kan familjer se det som mest rationellt att han förvärvsarbetar i 
högre grad än kvinnan. Kvinnan däremot tar hand om det mesta av det obetalda 
hushållsarbetet, omsorgsarbetet och tar ut det mesta av föräldraförsäkringen då familjen 
förlorar minst på detta ekonomiskt sett.    
 
Man kan också se fördelningen av hushållsarbete, omsorgsarbetet och uttag av 
föräldraförsäkring som en del av den sociala strukturen, en funktion. Att kvinnan tar ut mest 
föräldradagar kan ses som en funktion som är bra för samhället och att strukturen ser ut som 
den gör idag för att det är funktionellt. Att kvinnor i stort tar det mesta av ansvaret för hem 
och barn emedan män i stort satsar på lönearbete kan vara funktionellt för samhället. Kan det 
vara så att en arbetsfördelning mellan könen gör att samhället fungerar bättre och är mer 
välmående? Kvinnor som satsar mer på hemmet och familjen och mannen som inte har 
samma dubbla lojaliteter utan kan satsa mera helhjärtat på arbetet. Om det är det mest 
funktionella för samhället hur ser det då ut för individen, de män och kvinnor som inte passar 
in i könsrollerna? Med tanke på individen kan man också se rådande omständigheter som en 
disfunktion. D.v.s. att det är funktionellt för delar av samhället och för en del av människorna 
i det, men inte för andra. Den rådande ordningen kan vara funktionell för dem som passar in i 
rådande normer, klassiska könsroller och inte vill ha en förändring, men disfunktionell för de 
som inte trivs med de klassiska könsrollerna och vill förändra.  
 
                                                        
74 SCB - Barnafödandets upp- och nedgångar 
75 SCB - Medellön i de tio vanligaste yrkesgrupperna 2002  
76 SCB - Befolkningens utbildningsnivå 2004, 16-74 år 
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5.2. Föräldraledighet 
 Fördelningen av den totala föräldraledigheten? 
 I 13 (21 %) av familjerna har kvinnan tagit ut 100 % av föräldraledigheten 
 I 28 (45,2%) av familjerna har kvinnan tagit ut 75 % av föräldraledigheten 
 I 16 (25,8%) av familjerna har man delat lika på föräldraledigheten 
 3st (4,8 %) har svarat annat på denna fråga 
 2st (3,2 %) har inte svarat alls (bortfall) 

Räknar vi om detta så har den genomsnittliga kvinnan i vår population tagit ut 353 dagar, 
vilket skulle motsvara 73,5% av den totala föräldraledigheten. Detta räknat på 57 kvinnor då 
vi inte kan avgöra vad de andra fem familjer har haft för uppdelning av föräldraledigheten. 
Enligt dessa siffror delar vår population i högre grad på föräldraledigheten än vad SCB´s 
statistik anger. Siffror på uttaget av föräldrapenning i Örebro län visar på att kvinnan i snitt tar 
ut 80%77 av föräldraledigheten, riksgenomsnittet på samma siffra är 83 % av 
föräldraledigheten.78 Dock är statistiken som är tillgänglig senast uppdaterad 2004 respektive 
2003 så det är mycket möjligt att den har förändrats något, men ser vi till tendenser så tror vi 
att det inte ändrats mer än någon procent. Det finns dock indikationer på att förändringen går 
allt långsammare och att mannens ökande uttag av föräldrapenning bara är marginellt. 
 

Är du nöjd med fördelningen? 
 Ja - 55st (88,7%)  
 Nej - 6st (9,7 %) varav 4 män och 2 kvinnor 
 Bortfall -1st (1,6 %)  

Att de flesta är nöjda med den nuvarande fördelningen, kan tolkas som att de också uppskattar 
friheten att själva kunna välja hur de vill fördela tiden.  
 

Hur har ni resonerat bakom fördelningen av föräldraledigheten 
På denna fråga fick vi totalt in 58 (93,5%) svar, 33 kvinnliga och 25 manliga 
 
 ”Mannen tjänar mer, då är det bättre för familjens ekonomi att han jobbar heltid, 

istället för att vara hemma med mindre inkomst” 
 ”Min man har eget företag så jag måste ta största delen av föräldraledigheten” 

De som här kommenterat ser sina val utifrån ett rational choice perspektiv. De har gjort sina 
val för att kunna maximera fördelarna i den rådande situationen, majoriteten av våra 
respondenter sa att ekonomin var direkt avgörande för vem som var hemma mest med barnet. 
 
 ”Jag ville vara hemma. Han tycket det var OK att jag var det. Han tar sina 60 dagar” 
 ”Eftersom hon ammade var det bäst att hon var hemma mest – man” 

Detta är en förklaring utifrån strukturfunktionalistiskt perspektiv där intressen och olikheter 
som bygger upp vår tillvaro styr de val vi gör. Kvinnan är den som är mest ”lämpad” eller har 
intresse av att vara hemma längst med barnet, därför är det hon som tar ut större delen av 
föräldraledigheten. Vi lägger dock inga värderingar i att det antagligen är lättast att kvinnan är 
hemma under de första månaderna när hon ammar barnen, detta är en stor biologisk funktion 
som skiljer mannen från kvinnan. Det intressanta är dock att om man tittar på statistik så 
helammades 90,4% av barnen vid en veckas ålder, vid två månaders ålder helammades 
78,4%. Detta skulle dock innebära att i de familjerna där barnet av någon anledning inte (kan) 
ammas att pappa lika gärna som mamma skulle kunna ta ut föräldraledigheten redan under de 
                                                        
77 JämIndex – Kommuner  
78 SCB - Uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 1974-2003 



 24
 

första månaderna. Vid sex månaders ålder är det endast 31,5% som helammas, sedan är 
fördelningen 41,1% och 27,5% för delvis ”ammade” respektive ”ej ammade”.79 
 

Vad skulle du vilja ha annorlunda? 
På denna fråga fick vi totalt in 12 (19,4%) svar, 7 kvinnliga och 5 manliga, att svars-
frekvensen var så låg beror på att man inte svarade på denna fråga om man var nöjd med 
fördelningen av föräldraledigheten. Att notera är dock att det bara var 2 kvinnor som var 
missnöjda men ändå svarade på frågan, det som poängterats har då inte gällt vad som har 
kunnat förändras i familjen utan vad staten istället skulle kunna göra för att underlätta för 
barnfamiljen. 
 
 ”Kvoteringen skulle gälla ekonomin istället” 
 ”Jag skulle gärna ha varit hemma längre om ekonomin hade tillåtit att man kunde ta 

ut färre föräldradagar/vecka” 
Svaren som berör ekonomi och kvotering kan man analysera utifrån rational choice. Man vill 
gärna dela på föräldraledigheten om detta inte påverkade ekonomin, dvs. om familjen utifrån 
ett vinst resonemang inte förlorade på att dela på föräldradagarna. Man värderar här bara de 
ekonomiska aspekterna och har inte tagit hänsyn till den emotionella. För den moderna 
människan är dock mycket styrt av det ekonomiska och när man får barn sker en stor 
förändring i hushållets ekonomi. Ser man vidare till spelteorin så vinner den enstaka individen 
på att inte samarbeta, men normen om det jämställda samhället kommer att förlora på denna 
inställning. Om man istället valde att samarbete, dvs. i högre grad skulle dela på 
föräldraledigheten skulle kanske strukturella ändringar kunna komma till skott som skulle 
gynna alla. Problemet är bara att det inte gynnar de individer just nu som samarbetar utan 
endast i ett längre perspektiv, det är alltså inte rationellt att samarbeta, för man kanske inte får 
skörda det som man har sått.  
 
 ”50/50 delning av föräldraledigheten – man” 
 ”Önskar vara mer ledig med mina barn – man” 

De män som har svarat här vill att det ska bli mera självklart för män att vara hemma med sina 
barn. Genom att mannen också är hemma så kommer barn inte längre vara något typiskt 
kvinnligt, dvs. inte längre ett Hirdmans B utan något som är lika typiskt A. Kanske skulle man 
så småningom kunna sätta likhetstecken mellan A och B. Något annat intressant att notera var 
att i våra svar var det endast män som påpekade att de ville ha en större delning av 
föräldraledigheten än den som fanns i dagens läge. Kan det bero på att kvinnorna i dagens 
läge får ta ut så mycket föräldraledighet de vill och att männen får de som blir över? Om så är 
fallet så stämmer inte Bekkengens påstående om att det är en myt att kvinnan inte släpper in 
mannen i hemarbetet, utan istället är det en realitet. 
 

                                                        
79 Socialstyrelsen - Amning av barn födda 2003 
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5.3. Hemarbete 
Fördelningen av hushållsarbetet? 
 I 2 (3,2 %) av familjerna skötte kvinnan 100 % av hushållsarbetet 
 I 25 (40,3%) av familjerna skötte kvinnan 75 % av hushållsarbetet 
 I 29 (46,8%) av familjerna var fördelningen 50/50 av hushållsarbetet 
 I 4 (6,5 %) av familjerna skötte mannen 75 % av hushållsarbetet 
 2 (3,2 %) svarade annat på frågan om fördelning 

 
Enligt statistik från SCB så lägger kvinnan i småbarnsfamiljen i genomsnitt ner ca två timmar 
mer om dagen än mannen i det obetalda hushållsarbetet.80 För att kunna jämföra detta med vår 
population så hade det kanske underlättat om vi hade ställt frågan hur mycket tid 
kvinnan/mannen estimerade att de lade ner på hushållsarbetet. Våra siffror visar dock på att i 
27 familjer sköter kvinnan 75 % eller mer av hushållsarbetet i hemmet. Detta visar på att 
strukturen bidrar till att kvinnor ska ta det mesta ansvaret för hushållsarbetet, men att den i 
viss mån är på väg att förändras eftersom de allra flesta familjerna delar på hushållsarbetet. 
 

Vem är oftast hemma för vård av sjukt barn? 
Då vi på denna fråga hade ett stort bortfall, 20st (32,3%), vilket berodde på att denna fråga 
inte hade aktualiserats i många av familjerna, har vi valt att istället räkna procent utifrån den 
kvarvarande populationen på 42 st för att få rättvisande siffror. 
 
 I 23 (54,8 %) familjer var kvinnan oftast hemma 
 I 17 (40,4 %) familjer var man hemma lika mycket 
 I 2 (4,8 %) familjer var mannen oftast hemma 

 
Ser vi till statistik i Örebro81 så visar uttaget av tillfällig föräldrapenning att kvinnan tar ut 62 
% av dagarna och mannen 38 %.82 Statistik för hela riket visar på att i Örebro tar kvinnan ut 
lite färre dagar än i hela landet där siffrorna är 64 % för kvinnan och 36 % för mannen.83 
 
Här kan man föra samma resonemang som i frågan om uttag av föräldraförsäkringen, dvs. att 
man kan se det utifrån rational choice, att den som tjänar minst är hemma längst. För familjen 
innebär det att man förlorar så lite som möjligt ekonomiskt på det eller att den som lättast kan 
vara bort ifrån arbete är hemma. Man kan även koppla samman det faktum att eftersom det är 
kvinnor som i störst utsträckning arbetar deltid så blir det oftare mindre förlorad arbetstid om 
kvinnan är hemma för vård av sjukt barn. Detta resonemang bidrar också till att bevara 
strukturen.  
 
Utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv så är det funktionellt att kvinnan är hemma då 
hon ofta är den som är specialiserad på vård och omsorg. Det är då bättre att ta hennes 
resurser till användning. Detta medför dock en disfunktion för samhället då man tar bort 
kvinnans resurser och arbetskraft därifrån. Frågan är hur man ska värdera mannens respektive 
kvinnans arbete och vilket som är mest funktionellt för samhället idag och i längden. 

                                                        
80 SCB - Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter efter familjecykel år 2000/01 
81 JämIndex - Kommuner 
82 Försäkringskassan - Ersättning från försäkringskassan vid vård av sjukt barn 
83 Försäkringskassan - Uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 1974-2003 
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Vem har huvudansvar för vad i familjen? 
Huvudansvar för: Kvinna 50/50 Man Bortfall 

Barn 28 (45,2%) 31 (50 %) 1 (1,6 %) 2 (3,2 %) 

Tvätt 34 (54,8%) 20 (32,3%) 5 (8,1 %) 3 (4,8 %) 

Mat och inköp 26 (42 %) 25 (40,3%) 9 (14,5%) 2 (3,2 %) 

Disk 16 (25,8%) 29 (46,8%) 15 (24,2%) 2 (3,2 %) 

Städning 26 (42 %) 24 (38,7%) 10 (16,1%) 2 (3,2 %) 

Bilen 1 (1,6 %) 4 (6.5%) 51 (82,2%) 6 (9,7 %) 

Ev. Utomhusarbete 1 (1,6 %) 30 (48,4%) 17 (27,4%) 14 (22,6%) 

Ett påpekande som kom upp i ett flertal enkätsvar var att kvinnan ofta planerade aktiviteterna 
och att familjen sedan gemensamt utförde arbetet. 
 
På denna fråga hade vi i genomsnitt ett bortfall på två personer, detta kan bero på att frågan 
helt har missats eller att man inte orkat fylla i den. Vad gäller delfråga om bil och 
utomhusarbete stiger bortfallet, vilket kan bero på att familjen i fråga inte har bil eller utför 
utomhusarbete. 
 

Är du nöjd med fördelningen? 
 Ja - 47st (75,8%) 
 Nej -13st (21 %) varav 11 kvinnor och 2 män 
 Bortfall – 2st (3,2 %) 

 

Hur har ni resonerat bakom fördelningen av hemarbetet? 
På denna fråga fick vi totalt in 53 (85,5%) svar, 30 kvinnliga och 23 manliga 
 
 ”Var och en gör det den är bra på. Så faller det sig naturligt” 
 ”Vi är olika! Och trivs med våra olikheter. Jag tar det jag trivs med och min man det 

han trivs med och så delar vi upp sysslorna” 
Dessa svar kan tyda på ett tänkande som liknar A – B tänkandet. Att män och kvinnor är olika 
på grund av deras könstillhörigheter och därför har olika intresseområden och 
specialiseringar. Vilket medför att de bör ta ansvar och utföra olika sysslor. 
 
 ”Vi har inte resonerat! Jag planerar och delegerar för att själv slippa göra allt” 
 ”Det har fallit sig naturligt. Vi gör det vi är bra på. Han tycker allt är trist så jag 

valde… Tyvärr planerar och tänker jag ut det mesta” 
Svaren ovan visar på att det fortfarande är kvinnans ansvar att ta hand om hemmet eftersom 
hon planerar och ser till att saker och ting blir gjorda, även om själva det praktiska arbetet 
delas lika.  
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Vad skulle du vilja ha annorlunda? 
På denna fråga fick vi totalt in 16 (25,8%) svar, 13 kvinnliga och 3 manliga att svars-
frekvensen var så låg beror på att man inte behövde svara på denna fråga om man var nöjd 
med fördelningen av hemarbetet. Dock intressant att notera så har flera personer svarat på 
denna fråga trots att de i stort är nöjda med fördelningen. 
 
 ”Slippa planera allting, att karln tar egna initiativ” 

Detta visar på samma sak som frågan över att det ofta är kvinnan som tar ansvar för att saker 
och ting blir gjorda i hemmet och att även om män gör hälften av det faktiska arbetet så ligger 
mycket tankkraft och planering bakom från kvinnans sida.  
 
 ”Mer förståelse att hemmet och barnen är ett lika viktigt och krävande arbete som 

vilket annat arbete som helst” 
En önskan om att A mera skulle kunna sätta sig in i vad det innebär att vara B. Att könen 
skulle kunna förstå varandra bättre. Skulle en förändring av strukturen göras skulle även A 
och även samhället kanske omvärdera det arbete som utförs på hemmaplan – oavlönat. 
 
 ”Skulle vilja att kvinnor intresserade sig lite för att göra typiska ”manliga” sysslor 

såsom vi har gjort med ”kvinnliga” typ, renovera, byta däck, kroppsarbete i 
allmänhet, skotta. Innan de gör det är det inte jämlikt alls. Jag skulle hellre diska året 
om än att byta till vinterdäck – man” 

En man som är trött på de stereotypa könsrollerna och som vill få en diskussion inte bara om 
fördelning av de typiskt kvinnliga sysslorna utan också om de typiskt manliga. Här kan man 
se en önskan om en strukturförändring med förändring av det könsstereotypa. En önskan om 
att könsroller vad det gäller hemarbete ska försvinna totalt. Det måste även finnas en vilja hos 
kvinnan att gå in på de typiskt manligt dominerade områdena, ska vi få bort olikheterna kan vi 
inte anse att mannen ska in på kvinnans område medan kvinnan inte utökar sitt område och 
kunskaper. I såfall kommer vi att få en annan snedfördelning eller disfunktion i systemet. För 
att fortsätta resonemanget om A och B, så behöver B sätta sig in i A:s arbete på hemmaplan 
för att utjämna fördelningen av hemarbetet även på dessa områden.   
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5.4. Kvotering av föräldraledighet 
Vad anser du om kvoterad föräldraledighet? 
 2st (3,2 %) var mycket positiva 
 4st (6,5 %) var positiva 

 
 17st (27,4%) var negativa 
 19st (30,6%) var mycket negativa 

 
 11st (17,7%) svarade varken eller 
 4 st (6,5 %) hade ingen åsikt 

 
På denna fråga hade vi ett svarsbortfall på 5st (8,1 %) 
 
Då 36 (58 %) av de svarande på denna fråga är negativt inställda till kvoterad föräldraledighet 
och endast 6 (9,7 %) stycken är positiva till det, kan vi se en att det finns en stor övervikt av 
dem som inte vill se denna reform genomförd. En undersökning som DN/Temo lät genomföra 
visar på att 60 % vill ha kvar föräldraförsäkringen som den ser ut idag och endast 9 % ville ha 
en individualiserad föräldraförsäkring där föräldrarna delade lika.84 
 

Motivera 
På denna fråga fick vi totalt in 43 svar (69,3%), 25 kvinnliga och 18 manliga 
  
 ”Det är alltid pengar som styr allt. Den som tjänar bäst, jobbar mest” 

Detta är som vi tidigare konstaterat ett rational choice resonemang med ekonomi som 
grundargument, dvs. att man väljer utifrån att familjen ska förlora så lite som möjligt 
ekonomiskt. 
 
 ”Man ska få välja vad man själv vill, hur det passar familjen. Dessutom är vi faktiskt 

två olika kön och det kan aldrig bli helt jämställt. Kanske faktiskt är svårare att göra 
karriär som kvinna, vi måste kanske acceptera detta” 

Den andra kommentaren visar på att respondenten ser kvinnan som Hirdmans a, dvs. att det 
finns skillnader mellan könen och att det är tuffare för kvinnor att göra bra ifrån sig på 
arbetsmarknaden.  
 
 ”Svårt att exakt svara på i princip tycker jag man ska välja/bestämma själv men 

fortfarande är det ju ändå kvinnan som vill ta störst del” 
 ”Viljan att var hemma med sina barn måste vara självvalt annars blir nog inte 

umgänget med barnen så bra” 
 ”Tycker i princip att det är upp till var och en att bestämma men samtidigt att det är 

viktigt att pappor är hemma under en betydande del av föräldraledigheten” 
Svaren ovan indikerar en allmän uppfattning om att det ska vara upp till individen att välja, 
vilket även detta kan härledas till rational choice där man utgår ifrån att individen är kapabel 
att fatta rationella långsiktiga beslut som gynnar den egna individen. 

                                                        
84JämO - Sex av tio mot kvoterad föräldraförsäkring 
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Har ni diskuterat detta i familjen? 
Ja - 42st (67,7%)  Nej - 19st (30,6%)  Bortfall - 1st (1,6 %). 
 

Hade ni samma uppfattning i frågan? 
Ja - 40st (64,5%) Nej - 2st (3,2 %)  Bortfall - 20st (32,3%) 
 
Vi har i denna fråga räknat på det totala som 42 stycken då man enligt instruktionerna på 
enkäten inte behövde svara på denna fråga om man inte hade diskuterat det i familjen. Att 
notera är att alla som svarat att de diskuterat frågan har svarat på denna fråga och att 
majoriteten var eniga om var de stod i frågan. 
 

Övriga kommentarer 
På denna fråga fick vi totalt in 13 svar, 10 kvinnliga och 3 manliga. 
 
 ”Jag tycker det kan bli för mkt fokus på föräldradagarna (480 dagar). Barn har man 

hela livet och jag tycker att man även ska fokusera på tiden efter det att 
föräldrapenningen tar slut. Kanske inte behöva jobba heltid utan göra prioriteringar i 
livet så att det kanske räcker med att totalt arbeta 150 % tillsammans. (Detta utgår ju 
från att man är två”….) 

 ”Att chefer har så svårt att förstå att även männen vill vara hemma längre” 
 ”Jämställdhet är viktigt, men frågan är om man uppnår det bäst med tvång och regler 

eller med förändrade attityder” 
 
Alla dessa tre resonemang ser snarare till helheten, dvs. ett struktur funktionalistiskt tänkande 
än till rational choice. Istället betonas här att normer, strukturer och en allmän acceptans 
måste ändras för att få till stånd den förändring som behövs. En tanke om att se längre än till 
bara de första åren med barnet, utan till vad som faktiskt kommer sedan och om en tanke hur 
man ska uppnå jämställdhet i samhället. Dock finns i det sista citatet negativt laddade ord som 
”tvång och regler”. Vilket visar på att man fortfarande ser till att individens friheter kan 
begränsas av samhället. Med andra ord att individen utifrån ett rational choice perspektiv 
skulle kunna få svårigheter att göra vad han/hon anser varas bäst för denne och dennes familj. 
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6. Diskussion 
Om man ska se till de resultat vi kom fram till så skulle kvotering av föräldraledigheten vara 
att föredra för att ändra strukturerna av samhället. Individen är alltför fokuserad av tilltron till 
det rationella tänkandet och att försöka maximera den egna vinsten. Det kan dock vara svårt 
att veta om strukturen verkligen skulle förändras eller skulle kvinnans börda öka. Skulle 
kvotering leda till att män och kvinnor skulle börja ta lika ansvar för hus, hem och barn? I 
frågan om hemarbetets uppdelning så tar i de flesta fall kvinnan den största delen och väldigt 
sällan mannen en större del. Många kvinnor är missnöjda med situationen och tycker att de 
som kvinnor får dra ett onödigt tungt lass. Men även män är missnöjda över att de stereotypa 
uppdelningarna finns kvar och känner att kvinnan borde intressera sig mera för ”manliga” 
sysslor.  
 
Normen idag är att kvinnor är hemma med barn och att män stannar hemma om de anser sig 
ha möjlighet, vill eller som i vissa fall får för kvinnan. Är detta en funktionell struktur eller 
kan man se den som en disfunktion? De som drar fördel av den rådande ordningen, med 
existerande roller och funktioner anser att detta är en funktionell struktur.  De som inte trivs 
med de roller och traditioner som strukturen för med sig genom könsuppdelningen upplever 
den som disfunktionell. Kvinnor binds av sin könsroll eftersom det förutsätts att de är hemma 
med barn och tar större ansvar för familjen och hemmet. En kvinna som inte tar 
föräldraledighet kan utifrån samhällets normer och värderingar ses som konstig och onormal. 
Män binds genom att de förväntas göra karriär. Det kan därför vara svårt för dem att få vara 
hemma med barn, eftersom det i första hand ses kvinnans rätt. Krav och oförståelse från 
arbetsgivare kan ytterligare försvåra detta. Därför kan den rådande normen ses som 
disfunktionell för individen men inte nödvändigtvis för samhället, då arbetsdelningen 
antagligen genererar mera effektivitet. 
 
De flesta i vår enkätundersökning är emot kvoterad föräldraledighet eftersom de anser att det 
ska vara upp till var och en att bestämma hur man vill göra i sin familj. De flesta resonerar 
också på ett sätt som de anser vara logiskt och rationellt, genom att låta faktorer som inkomst 
och arbetssituation styra. Dock så tror vi inte att det endast eller främst är logiska eller 
rationella orsaker som ligger bakom uppdelningen av föräldraledigheten, utan att även de 
normer och värderingar som finns i samhället styr mycket. En man som är anställd på en 
arbetsplats där uttag av föräldraledighet inte ses med blida ögon eller arbetskamraterna inte tar 
ut föräldraledighet. Han kommer antagligen inte heller ta ut föräldraledighet, i varje fall inte i 
lika hög grad som om fallet vore det motsatta. 
 
Eftersom de flesta i vår respondentgrupp inte vill se en kvotering av föräldradagarna så skulle 
resultatet av en sådan kanske inte få den genomslagskraft som önskat. Det skulle snarare 
kunna resultera i att mindre föräldradagar togs ut, då familjen kanske inte anser sig ha råd att 
låta den som tjänar mest ta ut sina dagar. Om så blir fallet, att mannen (som generellt är den 
som tjänar mest) ändå inte tar ut flera dagar kommer ju denna reform inte ge någon 
strukturförändring. Om man dock ser tillbaka på de tillfällen där reformer har genomförts så 
kan det konstateras att förändringar har kommit. Då fler dagar avsattes till varje förälder så 
har även uttaget av föräldradagar blivit mera jämnt fördelat mellan föräldrarna. I stället för att 
på en gång dela föräldradagarna rakt av, ska vi kanske öka antalet dagar som inte är 
överförbara på den andra föräldern successivt. En långsam förändring, men ändå en 
förändring åt rätt håll.   
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Det allmänna samhällsklimatet säger oss i dag att vi ska vara jämställda. Man kan säga att det 
är samhällets norm och ett av dess mål. Om människor eller par av olika skäl inte kan uppnå 
detta kan reaktionen vara att det inte är någon annans sak att lägga sig i det. Det blir helt 
enkelt en fråga som man väljer att inte diskutera och heller inte vill tala om för man får en 
känsla av otillräcklighet eftersom man inte kan nå upp till idealet. Diskussionen om 
jämställdhet kan genom detta regrediera, då människor på grund av känslan av otillräcklighet 
kan komma att gå emot och slå dövörat till jämnställdhetsdiskussionen. Utifrån Merton kan 
man då säga att en anomi har uppstått, eftersom det finns ett avstånd emellan kulturella 
normer och mål och den socialt strukturerade kapaciteten för medlemmarna av gruppen att 
agera enligt dem.    
 
De flesta respondenter har fört ett resonemang som grundar sig på ekonomiska faktorer. 
Skulle då en höjning av taket på föräldraförsäkringen vara ett sätt att få en jämnare 
fördelning? D.v.s. om mannen är den som tjänar mest och han tjänar över SGI-taket kommer 
familjen att förlora på hans ledighet, höjs taket så kommer inte förlusten att bli lika märkbar. 
Detta skulle kanske underlätta för mannens möjligheter att vara hemma med barnen. Om män 
är hemma mera med barn, tar ett större ansvar för hemarbetet så kanske kvinnor kan komma 
ikapp det löneförsprång som män har. Det ekonomiska skulle inte länge blir en lika stor faktor 
i avgörandet vem som ska vara hemma och den negativa spiralen skulle kunna vändas. 
 
Att kvinnan tar ut det mesta av föräldraledigheten kan ge biverkningar (latenta funktioner) 
som att hon hamnar efter på arbetsmarkanden. Men även att hon får huvudansvaret för barn 
och hemarbetet också långt efter hon gått tillbaka till arbetet. Det finns också latenta 
funktioner för mannen så som att de får mindre kontakt med sina barn även när de blir äldre. 
Som exempel Chronholm tar upp då han visar på att pappa lediga män tar mera inspiration 
från sina ena mammor till föräldrarollen än från sina pappor.  Vi tror med andra ord på att alla 
har mycket att vinna på att nå jämställdhet inom detta område, såväl den enskilda individen 
som samhället i stort. Att lagstifta om delad föräldraledighet skulle också helt förändra 
förutsättningarna i ett rational choice resonemang eftersom spelplanen med förutsättningar 
skulle förändras. Frågan skulle inte vara vem som ska vara hemma utan hur länge föräldrarna 
vill att barnet ska vara hemma.  
 
Vi skulle gärna vilja se vidare forskning rörande föräldraledighet och jämställdhet, våra 
förslag på vidare forskning är: 
 Arbetsgivarens roll i det hela, hur kan denne underlätta för papporna att ta ut en större 

del av föräldraledigheten och hur kan man påverka dem att göra detta? 
 Hur ser en arbetsplats ut där normen är att papporna tar ut föräldraledighet och vilka 

faktorer gör att sannolikheten och längden av föräldraledigheten ökar? 
 Spelar ekonomin verkligen så stor roll för uttaget av föräldraledigheten som familjerna 

vill låta påskina? För hur är det när kvinnan är den som är högre avlönad än mannen, 
tar hon då bara ut sina 60 dagar och lämnar resten till mannen?  
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7. Egen reflektion 
Vi skulle såhär i de sista raderna av uppsatsen nämna att vi båda två är ambivalenta till frågan 
om kvotering av föräldraledigheten. Även om vi kan se nyttan med den så vill vi i likhet med 
många av våra respondenter inte att staten och samhället skall ha rätt att styra för mycket av 
den enskilde individens liv. Frågan som dock aktualiserats är om individen alltid kan avgöra 
vad som är bäst för honom/henne. Kortsiktigt är den aktuella uppdelningen bra för familjen, 
kvinnan som tjänar mindre är hemma osv., dock innebär det ju att hon i slutändan får en lägre 
pension, vilket innebär att hon även i livet efter barnen måste vänta sig att kunna bli försörjd 
av mannen. Något som vi tror är viktigt för att mannen skall ta ut föräldraledighet är att det 
finns forum där han kan få diskutera samt träffa andra fäder i samma situation. Kvinnan hittar 
oftast andra mammalediga att tala med, för mannen är detta svårare. Att under ett par månader 
känna sig isolerad och utan vuxenkontakt måste vara oerhört frustrerande och den 
pappalediga perioden kanske då upplevs som oerhört tärande. Vi tror därför att pappis har en 
oerhört viktig funktion som mötesplats och diskussionsforum för både blivande pappor och 
föräldralediga. Kanske även hjälpa männen att finna argument för att de skall ta ut 
föräldraledighet... (mot kvinnan och företaget...) 
 
Kvinnan måste vidare våga släppa taget om barnen och hemmet. När vi var ute på förskolorna 
blev det ju ofrånkomligt att vi hamnade i diskussioner. Många diskussioner handlade om att 
låta mannen ta del av hushållsarbetet, dock var det oftast en känsla från kvinnans sida att när 
hon släppte in mannen där så måste hon kompensera med sina egna krav på hur t.ex. 
middagen skulle tillagas eller noggrannheten på städandet. Även handlade det ofta om att hon 
var den som måste planera och jaga på mannen för att något skulle hända. I många fall ansåg 
hon då det var bättre att hon gjorde saker själv, det gick fortare och hon slapp tjata och i 
slutändan blev det som HON ville ha det. Kanske dags att börja släppa på krav och måsten 
och lära sig att kompromissa. Dock innebär det ju även att mannen måste bli mer lyhörd för 
kvinnan eller visar på lite mer initiativförmåga när det kommer till hushållsarbetet. Det skulle 
nog de flesta familjer kunna vinna mycket på. Vi har inte tagit upp barns bästa i den här 
uppsatsen, även om vi anser att barn bör ha tillgång till båda sina föräldrar för att inte få en 
”felaktig” uppfattning om manligt och kvinnligt som då förs vidare i generationerna. Barns 
behov har inte varit en del av analysen i den här uppsatsen men naturligtvis är det en mycket 
viktig fråga men då vi har valt att fokusera på ett jämställdhetsperspektiv har detta inte ingått.  
 
För att förändringar måste ske måste samhället förändras, antingen genom lagstiftning eller att 
normer ändras. Att den enskilda personen värderar familjelivet högre än inkomst och karriär, 
vilket inte alltid är en så enkel balansgång. Samtidigt måste samhället vara mera tillåtande 
mot barnfamiljer, se dem som en tillgång istället för något negativt i bokföringen. Om det 
nativiteten inte ökar kommer Sverige snart hamna i än större ekonomiska kriser än det som 
kan komma av att mannen är pappaledig. På Island har man infört kvoterad föräldraledighet, 
med stor framgång. Där har föräldraledigheten delats upp i tre lika stora bitar, en till 
mamman, en till pappan och den tredje får man dela efter eget tyckande. Att det slagit så väl 
ut där kan bero på att föräldraledigheten innan denna reform var ganska bristfällig och inte 
alls lika fördelaktig. Skulle detta genomföras i Sverige skulle det nog dessvärre av många ses 
som en stor försämring, om inte det totala antalet dagar utökas eller taket på 
föräldrapenningen höjs. Görs ingetdera, eller liknande som kan uppfattas som en förbättring 
av det nuvarande, är frågan hur väl en liknande förändring skulle falla ut.  
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Bilaga 1 – Enkät  

Bakgrund 
1. Kön?  

Kvinna   Man 

2. Ålder?  

15-25  25-35  35-45  Äldre 

3.Civilstånd?  

Särbo  Sambo   Gift   Annat 

4. Antal barn i nuvarande relation?   

1 2  3  4  Fler än 4st 

5. Finns barn från tidigare förhållanden? 
1 2 3 4 Fler än 4st 

6. Ålder på barn/-en (flera barn, skriv antalet på linjen bredvid)?  

0-3 år ....st  4-6 år ....st  7-10 år ....st  Äldre ....st 

7. Utbildning?  

Grundskola   Gymnasium   Eftergymnasial utbildning 

Högskola/Universitet 

8. Boendesituation?  

Hyreslägenhet  Bostadsrätt   Radhus  Hus/villa  Annat 

9. Nuvarande sysselsättning (gör en avrundning)? 
Arbetar 100% Arbetar 75%  Arbetar 50%  Arbetslös 

Studerande  Sjukskriven  Föräldraledig  Annat 

10. Om föräldraledig nu vad planerar du att göra efter föräldraledigheten? 
Arbeta 100 %        Arbeta 75 %           Arbeta 50%        Studera                        Annat 



 

Ditt nuvarande förhållande 

11. Har ni gemensam ekonomi? 

Ja  Nej 

12. Vem är äldst?  

Kvinna  Man 

13. Ålderskillnad i förhållandet?  

0-3 år   4-6 år  7-10 år  Mer än 10 år 

14. Din partners utbildning?  

Grundskola   Gymnasium   Eftergymnasial utbildning 

Högskola/Universitet 

15. Din partners nuvarande sysselsättning? 

Arbetar 100% Arbetar 75%  Arbetar 50%  Arbetslös 

Studerande  Sjukskriven  Föräldraledig  Annat 

16. Om din partner är föräldraledig, har varit eller ska vara, hur ser dennes 

sysselsättning ut efteråt? 

Arbeta 100 %        Arbeta 75 %           Arbeta 50%        Studera                        Annat 

17. Vem har högst inkomst? 

Kvinna   Man 

 

Föräldraledighet 
18. Fördelning av den totala föräldraledigheten (gör en avrundning)?  

Kvinna 100 %   Kvinna 75 %   50/50 

Man 75 %    Man 100 %   Annat 
 



 

19. Är du nöjd med fördelningen?  

Ja   Nej 

 

Om ja svara på fråga 20 

Om nej svara på fråga 20 och 21 

 

20. Hur har ni resonerat bakom fördelningen av föräldraledigheten? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 
21. Vad skulle du vilja ha annorlunda? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Hemarbete 
22. Fördelning av hushållsarbetet (gör en avrundning)? 

Kvinna 100 %   Kvinna 75 %   50/50 

  

Man 75 %    Man 100 %   Annat 

 

23. Vem är oftast hemma för sjukt barn? 

Kvinna   Man 



 

24. Sätt kryss i den ruta som bäst motsvarar er fördelning. 

      Med huvudansvar avser vi den som oftast utför och planerar sysslorna. 

Huvudansvar för: Man  50/50 Kvinna 

Barn    

Tvätt    

Mat och inköp    

Disk    

Städning    

Bilen    

Ev. utomhusarbete    

 

25. Är du nöjd med fördelningen?  

Ja    Nej 

Om ja svara på fråga 26 

Om nej svara på fråga 26 och 27 

26. Hur har ni resonerat bakom fördelningen av hemarbetet? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

27. Vad skulle du vilja ha annorlunda?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

Kvotering av föräldraledigheten 
28. Vad anser du om kvoterad föräldraledighet?  

Mycket 

positiv 
Positiv Varken eller Negativ 

Mycket 

negativ 
Ingen åsikt 

 

29. Motivera svaret: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

30. Har ni diskuterat detta i familjen?  

Ja    Nej 

 

Om ja svara på fråga 31 

31. Hade ni samma uppfattning om frågan?  

Ja    Nej 

 

32. Övriga kommentarer  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 



 

Bilaga 2 – Bakgrundsvariabler 

 
1. Kön?  
 35 (56,5 %) kvinnor  
 27 (43,5 %) män 

 
2. Ålder? 
 5st   (8,1 %)   i åldern 15-25år   
 43st (69,4%) i åldern 26-35år 
 13st (21 %)    i åldern 36-45år 
 1st   (1,6 %)   var äldre än 45år 

 
3. Civilstånd? 
 32st (51,6 %) sambos 
 29st (46,8 %) gifta  
 1st (1,6 %) svarade annat  

 
4. Antal barn i nuvarande relation? 
Genomsnittet på antal barn i nuvarande relation var 1,5st.  
 38 (61,3%) familjer hade ett barn  
 20 (32,2%) familjer hade två barn 
 3   (4,8 %)   familjer hade tre barn 
 1   (1,6 %)   hade fler än tre barn 

 
5. Finns barn från tidigare förhållanden? 
I 7 (11,3%) av familjerna fanns barn sedan tidigare förhållanden 
 
6. Ålder på barn/-en? 
58 (93,5%) av familjerna hade ett eller två barn i åldern 0-3 år (totalt 70 barn) 
 I tio av dem fanns dessutom ett eller två barn i åldern 4-6 år (totalt 11 barn) 
 I tre av dem fanns ett eller två barn i åldern 7-10 år (totalt fyra barn)  
 I fyra av dem fanns ett till tre barn i åldern äldre än 10 år (totalt sex barn) 

 
3 (4,8 %) av familjerna hade en 4-6åring hemma 
 I två av dessa fanns även ett till tre barn i åldern  äldre än 10 år (totalt fyra barn) 

 
På denna fråga hade vi ett svarsbortfall, den totala summan kommer då inte uppgå i 100 %. 
 
7. Utbildning? och 14. Din partners utbildning 
Vi har slagit ihop dessa frågor då vi ansåg det vara intressant att se vem som generellt hade 
högst utbildning, mannen eller kvinnan? 
 
 I 24st (38,7%) familjer hade kvinnan en bättre utbildning än mannen 
 I 28st (45,2%) familjer hade kvinnan och mannen ”lika mycket” utbildning 
 I 10st (16,1%) familjer hade mannen en bättre utbildning än kvinnan 

 
 37st (60,7%) av kvinnorna hade högskole- eller universitetsutbildning 
 28st (45,9%) av männen hade högskole- eller universitetsutbildning 

 



 

8. Boendesituation? 
 25 (40,3%) av familjerna bor i hyreslägenhet 
 7   (11,3 %) av familjerna bor i bostadsrätt 
 5   (8,1 %)   av familjerna bor i radhus 
 25 (40,3%) av familjerna bor i hus/villa 

 
9. Nuvarande sysselsättning & 15. Partners sysselsättning 
Av dem som responderade var fördelningen som följer: 
 Arbetar 100 % - 7st; 1 kvinna och 6 män 
 Arbetar 75 % - 3st; 1 kvinna och 2 män 
 Arbetar 50 % - 2st kvinnor 
 Arbetslös – 5st; 3 kvinnor och 2 män 
 Studerande – 2st kvinnor 
 Sjukskriven – 1st man 
 Föräldralediga - 41st; 27 kvinnor och 14 män 

 
Deras partner hade följande sysselsättning: 
 Arbetar 100 % - 45st; 15 kvinnor och 30 män 
 Arbetar 75 % - 6st; 4 kvinnor och 2 män 
 Arbetar 50 % - 1st kvinna 
 Arbetslös – 3st; 1 kvinna och 2 män 
 Studerande – 2st kvinnor 
 Föräldralediga - 4st; 3 kvinnor och 1 man 
 Annat – 1st man 

 
10. Om föräldraledig nu vad planerar du att göra efter föräldraledigheten? &  
16. Om din partner är föräldraledig… 
Av dem som responderade var fördelningen som följer: 
 Arbeta 100 % - 29st; 13 kvinnor och 16 män 
 Arbeta 75 % - 14st; 10 kvinnor och 4 män 
 Arbeta 50 % - 2st; 1 kvinna och 1 man 
 Studera – 3st kvinnor 
 Annat – 1st kvinna 
 Bortfall – 15st 

 
Deras partner planerade följande: 
 Arbeta 100 % - 30st; 8 kvinnor och 22 män 
 Arbeta 75 % - 7st kvinnor  
 Arbeta 50 % - 2st; 1 kvinna och 1 man 
 Studera – 1st kvinna 
 Annat – 3st, 2 kvinnor och 1 man 
 Bortfall – 19st 

 
Bortfallet i denna fråga kan bero på att frågan var något konstigt formulerad eller att de 
föräldrar vi stötte på inte var föräldralediga. 
 
11. Har ni gemensam ekonomi? 
 Ja - 56st ( 90 %)  
 Nej - 6st (10 %) 

 



 

12+13. Vem är äldst? Och Åldersskillnad i förhållandet? 
 33st (53,2%) män var 0-3 år äldre än kvinnan  
 11st (17,7%) män var 4-6 år äldre än kvinnan 
 4st  (6,5 %)   män var 7-10 år äldre än kvinnan 
 4st  (6,5 %)   män var minst 10 år äldre än kvinnan 

 
 8st (12,9%) av kvinnorna var 0-3 år äldre än mannen 
 2st (3,2 %)   av kvinnorna var 4-6 år äldre än mannen 

 
17. Vem har högst inkomst? 
 46st (74,2 %) av männen hade högre inkomst än kvinnan 

 
 
 


