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FÖRORD 
 
Vår uppsats hade aldrig varit möjlig att genomföra utan våra respondenters vilja att delge oss 
av sina liv och sina tankar. Vi vill därför tacka er alla för allt det värdefulla ni gav oss. Vi vill 
också rikta ett stort tack till vår handledare, Gunilla Lönnbring, som givit oss ovärderlig 
vägledning och uppmuntran på vägen.  
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ABSTRACT 
 
Det finns i Sverige en möjlighet för småbarnsföräldrar att förkorta sin lönearbetstid före 
barnen fyllt åtta år eller gått ur första klass. Eftersom detta är en uppgörelse mellan 
arbetstagare och arbetsgivare, utan inblandning från Försäkringskassan, saknas statistik både 
vad gäller hur många som utnyttjar denna möjlighet och hur fördelningen är mellan kvinnor 
och män.  
 
Vår kvalitativa studie bygger på ett antal frågeställningar runt problemformuleringen: Vi vill 
undersöka hur kvinnor och män som tidigare arbetat heltid och sedan familjebildning valt att 
gå ner i arbetstid, upplever hur denna skillnad eventuellt påverkar lönearbete och hemarbete. 
Och i så fall, på vilket sätt yttrar sig det? 
 
Vi genomförde sex intervjuer och alla våra respondenter lever i heterosexuella 
parförhållanden som sambos eller gifta. Vårt teoretiska perspektiv utgjordes av Anna 
Jonasdottirs kärlekskraftsteori och Yvonne Hirdmans teorier om genusordning och 
genuskontrakt. Vi blev även inspirerade av arbeten av Lisbeth Bekkengen och Mikael 
Nordenmark. 
 
Den svenska jämställdhetspolitiken handlar bland annat om att möjliggöra för både kvinnor 
och män att kombinera förvärvsarbete med familjeliv. För småbarnsföräldrar handlar det ofta 
om att det skett en utökning av hushålls- och omsorgsarbete i hemmet, och att föräldraskapet 
innebär att man måste prioritera för att räcka till både hemma som på arbetsplatsen. Våra 
respondenter visar bland annat på att det existerar en prioritering av föräldrarollen och att 
kvinnor tillför mer av hushålls- och omsorgsarbete i hemmet. Prioriteringar och val man gör 
som småbarnsföräldrar ser mer som en konsekvens av individuella val och slumpmässiga 
skeenden än att det har med föreställningar om kön att göra. 
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1. INLEDNING 
 
De senaste åren har allt fler människor i våra umgängen bildat familj. Vi har märkt att efter 
föräldraledighet har ett flertal kvinnor i våra bekantskapskretsar valt att gå ner i arbetstid. 
Trots att barnen nu är så pass stora att de inte är beroende av amning tycks detta val nästan 
oreflekterat göras uteslutande av kvinnor, som en slags förlängd föräldraledighet.  
 
Relationen mellan det obetalda arbetet i hemmet och det avlönade förvärvsarbetet på arbets-
marknaden, och dess konsekvenser för individen och familjen ur ett jämställdhetsperspektiv, 
utgör kärnan i vår studie. Det är omkring denna relation vi som uppsatsskrivande studenter rör 
oss, tillsammans med våra respondenter och utvalda teorier. Vår uppsats fokuserar på 
småbarnsföräldrar som självmant valt att förkorta sin lönearbetstid till delledighet utan 
föräldrapenning med stöd av 7 § i Föräldraledighetslagen (SFS 1995:584), varför detta val har 
gjorts, och vad det kan ha fått för konsekvenser avseende en jämställd arbetsdelning gällande 
det obetalda omsorgsarbetet för hem och barn. 
 
Det kan tyckas vara ett högaktuellt ämne, men vår känsla är att intresset för genus- och 
jämställdhetsfrågor tycks ha svalnat något hos gemene kvinna och man i vår omgivning. För 
även om kön kanske är den mest grundläggande av kategoriseringar som görs av människor, 
denna indelning i kvinna/man eller flicka/pojke, existerar samtidigt en slags motvilja till 
tanken att könet ska ha någon som helst betydelse för de val man gör i livet. Det talas ibland 
om det moderna projektet, hur människor kan välja livsstil, utbildning eller till exempel yrke 
utifrån helt egna val, oberoende av tradition och bakgrund, men också kanske oberoende av 
kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Människans del i gemenskaper och familjer 
kanske har fått stå tillbaka för en alltmer ökande individualisering, vilket medför att det egna 
valet kan ses som fristående från strukturella bindningar. 
 
I samhället kan skönjas en diskussion om svenska småbarnsföräldrars situation, avseende att 
få ihop en slags balans i vardagen. En balans mellan förvärvsarbetet, det oavlönade arbetet i 
hemmet och den så kallade egna tiden. Dessa kvinnor och män befinner sig i en fas när deras 
barn kanske är som mest beroende av deras omsorg, samtidigt som de själva står mitt uppe i 
förvärvsarbete och karriärmöjligheter. Därför är vårt val av ämne aktuellt, inte endast ur 
genus- eller jämställdhetssynpunkt, utan också rörande arbetstagares arbetsmiljösituation och 
välbefinnande. Vårt problemområde är också relevant ur ett europeiskt perspektiv, då kvinnor 
i sydeuropeiska länder tenderar att föda färre barn då barnafödande och familjebildning verkar 
hämmande på utbildnings- och karriärmöjligheter för kvinnorna. Vid en jämförelse mellan 
nordiska och sydeuropeiska länder kan man se att det föreligger stora skillnader i till exempel 
tillgång till barnomsorg, socialförsäkringar och arbetsvillkor och ur ett framtidsperspektiv kan 
det sluta med kris i befolkningsfrågan (SOU 2005:73). 
  
 
1.1 Bakgrund 
 
Jämställdhetsdefinitionen, och egentligen därigenom det övergripande målet för svensk 
jämställdhetspolitik lyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv (SCB, 2006). Detta innebär delmål som bland annat säger att kvinnor och män 
ska ha rätt till ekonomisk självständighet och en jämn fördelning av det obetalda 
omsorgsarbete som sker i hem och familj. I Sverige definieras alltså jämställdhet utifrån en 
förutsättning att både män och kvinnor ska vara delaktiga i både familjeliv och arbetsliv. 
Genom den könsuppdelade statistik som finns att tillgå (se till exempel SCB:s lasthund ”På tal 
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om kvinnor och män 2006), blir vi varse att Sveriges officiella hållning gällande ett jämställt 
samhälle föga överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten. Siffror gällande deltids-
arbetslöshet, sjukskrivningar, lönekartläggningar och antalet oavlönade arbetstimmar leder 
oss till slutsatsen att kvinnor alltjämt är den grupp som ur ett könsperspektiv har en svagare 
ekonomisk och social position i det svenska samhället. 
 
I Sverige under mitten av 1900-talet existerade en stark könssegregering på arbetsmarknaden 
och i hemmet. Denna var så stark att 1950-talet kallades hemmafruarnas årtionde, då en stor 
del av landets kvinnor befann sig utanför den reguljära arbetsmarknaden och hushållsarbetet 
innanför hemmets väggar var en utpräglad kvinnosyssla (Nordenmark, 2004). Under de 
senaste decennierna har de svenska kvinnorna alltmer börjat förvärvsarbeta. Just förvärvs-
arbeta känns viktigt att poängtera, då naturligtvis kvinnor i alla tider har arbetat på olika sätt. 
Men det är först under de senaste årtiondena som det funnits behov av arbetskraft till följd av 
en ekonomisk expansion, vilket lett till ett kraftigt intåg av kvinnor på den svenska 
arbetsmarknaden. Så den tidigare traditionella synen på mannen som familjeförsörjare och 
kvinnan som den hemmavarande hemmafrun är idag inte den dominerande, utan de flesta 
familjer kan idag definieras som tvåförsörjarfamiljer, där två vuxna människor båda bidrar till 
familjens ekonomiska försörjning (SOU 1997:87). I samband med denna förändrade familje-
situation har ur ett jämställdhetsperspektiv det oavlönade arbetet i hemmet hamnat i fokus. 
För trots kvinnornas ökade lönearbete visar statistiken att det fortfarande är hon som har det 
övergripande ansvaret för det obetalda arbetet som sker i hemmen. I SCB:s rapport ”Tid för 
vardagsliv”, som har undersökt kvinnors och mäns tidsanvändning under 1990-talet, påvisas 
det faktum att olikheter i kvinnors och mäns tidsanvändning har jämnats ut, både gällande 
hem- och hushållsarbete liksom förvärvsarbete. Ändå kvarstår stora olikheter utifrån vilken 
fas i livet man befinner sig, och det är främst i familjer med små barn som det är störst 
skillnad i hur mycket tid kvinnor och män ägnar åt hem- och hushållsarbete. ”I absoluta 
termer utför småbarnsmammor hemarbete i barnens närvaro dubbelt så lång tid som 
småbarnspapporna.” (SCB 2003:105) Situationen för småbarnsföräldrar i Sverige är alltså att 
kvinnors intåg på arbetsmarknaden inte motsvaras av ett lika stort intåg av mäns delaktighet 
inom hemmets väggar. Sociologen Mikael Nordenmark menar i sitt arbete ”Arbetsliv, 
familjeliv och kön”att; ”Så länge de flesta män väljer bort föräldraledighet till förmån för 
jobbet och de flesta mödrar väljer att gå ner i arbetstid är det svårt att inte fascineras av frågan 
om vilka faktorer som ligger bakom dessa beteendemönster.” (Nordenmark, 2004:14)  
 
Under de senaste åren har den svenska föräldraförsäkringen varit ett hett ämne. Statistik visar 
att kvinnor fortfarande är den grupp som tar ut mest föräldraledighet (SCB, 2006) 
Föräldraledigheten har alltså varit i fokus i den svenska jämställdhetsdebatten, och framför 
allt uppmuntran till pappaledighet har varit ett viktigt inslag i jämställdhetspolitiken, bland 
annat genom införandet av så kallade pappamånader (Bekkengen, 2002). Åsikterna om vad en 
statlig styrning mot att pappor ska tvingas ta ut mer föräldraledighet skulle innebära har gått 
isär utifrån flera perspektiv. Till exempel utifrån föräldrars ekonomiska möjligheter, det bästa 
för barnen eller gällande individers och familjers valfrihet. Men småbarnsföräldrar har ännu 
en möjlighet och rättighet till en utökad tid med barnen, det vill säga om barnen är under 8 år 
eller ännu inte gått ur första klass i grundskolan. En paragraf i Föräldraledighetslagen (SFS 
1995:584) säger nämligen att dessa föräldrar har rätt till en förkortning av sin normala 
arbetstid med som högst 25%. Utifrån våra eftersökningar saknas en könsuppdelad statistik på 
denna företeelse, troligen beroende på att försäkringskassan inte är inkopplad då detta ju är en 
överenskommelse mellan enbart arbetstagare och arbetsgivare. Kanske är det för 
svårigheterna med att få tag i en könsuppdelad statistik gällande denna arbetstidsförkortning 
som den heller inte verkar ha haft någon plats i den offentliga jämställdhetsdebatten? Vi har 
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ändå använt oss av statistik på föräldraledighet då vi kan ana en koppling mellan 
föräldraledighet, och den typ av arbetstidsförkortning som småbarnsföräldrar har rätt till. En 
sådan koppling gör också sociologen Lisbeth Bekkengen (2002) i sin studie om föräldraskap 
och föräldraledighet, ”Man får välja : om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och 
familjeliv”.  
 
 
1.2 Syfte och problemformulering 
 
Enligt The European Journal of Women’s Studies visar flera studier att rättvisa förhållanden 
och delat ansvar gällande både den ekonomiska försörjningen som delat ansvar för hem och 
barn, är angeläget och viktigt för både kvinnor och män. Trots detta påvisar statistiken att 
traditionella mönster utifrån kön reproduceras genom att kvinnor och män gör olika saker, och 
i olika utsträckning. Men även om statistiken visar på ojämställda arbetsförhållanden i 
hemmet så präglas upplevelsen hos både kvinnor och män att det råder jämställdhet i deras 
hem (2003:2 10). Så lite tillspetsat kan man kanske säga: Viljan finns, men i praktiken håller 
det inte, fast känslan är att man lever jämställt. Hur kommer det sig att detta motsats-
förhållande råder? Vad är det som ligger bakom det faktum att människor både vill vara och 
uppfattar sig vara jämställda, och undersökningar ändå skildrar mönster som påvisar det 
motsatta? Är det något människor som lever i heterosexuella parrelationer blundar för, eller är 
det så att siffrorna och statistiken missar något väsentligt?  
 
Vår ansats med denna studie är att söka och beskriva bakomliggande faktorer till varför 
småbarnsföräldrar väljer en förkortning av sin avlönade arbetstid när barnen är små. Vårt 
syfte är att förstå vad som händer, i arbetslivet och framför allt i familjelivet, när 
småbarnsföräldrar väljer att förkorta sin normala förvärvsarbetstid. Uppsatsens övergripande 
problemformulering lyder så här: Vi vill undersöka hur kvinnor och män som tidigare arbetat 
heltid och sedan familjebildning valt att gå ner i arbetstid, upplever hur denna skillnad 
eventuellt påverkar lönearbete och hemarbete. Och i så fall, på vilket sätt yttrar sig det? Med 
den ovan beskrivna statistiken om hur ojämnt småbarnsföräldrar i Sverige delar på det 
obetalda hushålls- och omsorgsarbetet blir våra problemställningar: 
 

• Har den förkortade förvärvsarbetstiden haft påverkan i den offentliga sfären – 
arbetslivet – och/eller i den privata sfären – hemmet?  

• Ser det i så fall olika ut för kvinnor och män?  
• Varför har man valt att arbeta deltid?  
• Hur ser arbetssituationen ut – hemma och i yrkeslivet?  

 
För att förtydliga vårt syfte och vår problemformulering vill vi framhålla de nödvändiga 
avgränsningar vi gjort gällande de i vår uppsats framträdande och betydande begreppen familj 
och arbete. Båda dessa begrepp är ju vanligt förekommande, inte bara i forsknings-
sammanhang, utan även i det vardagliga mellanmänskliga samspelet. Och även om det i själva 
verket finns en mängd variationer och sätt att leva i familj och arbeta på, så tycks det ändå 
finnas outtalade normer både för familjeliv som arbetsliv. Sättet att tala om familj handlar i 
mångt och mycket i vårt samhälle om en slags kärnfamiljsutopi, där konstellationen mamma, 
pappa, barn tycks representera en slags idealbild av familjebildning. Och gällande 
definitionen av arbete, så är det ju oftast det avlönade förvärvsarbetet som menas. Ett exempel 
på detta är ju ordet ”arbetslös”, som ju handlar om frånvaro av ett yrkesarbete.  
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Det var aldrig ett medvetet och uttalat krav från vår sida att våra respondenter skulle befinna 
sig i en så kallad kärnfamiljssituation. Däremot blev det uppenbart för oss hur stark denna 
norm är, även hos oss, då vi ju uttryckligen förde fram önskemål om att få kontakt 
småbarnsföräldrar där mannen eller kvinnan valt att förkorta sin arbetstid. Så redan i vår 
efterlysning av respondenter räknade vi ju egentligen bort, ensamstående, homosexuella eller 
andra konstellationer av småbarnsfamiljer som ju existerar. I vårt samhälle finns det också 
föreställningar om att en upplösning av kärnfamiljen leder till negativa konsekvenser, till 
exempel så förekommer det att ensamstående mödrar kan relateras till sociala problem som 
till exempel ungdomsbrottslighet. Eller föreställningar om att barn till skilda föräldrar, så 
kallade skilsmässobarn, mår sämre än andra barn. Denna föreställning har haft svårt att 
verifieras med konkreta exempel, men fungerar som en social kontrollfunktion i samhället 
genom att ses som den mest ultimata uppväxtmiljön för våra barn (Bekkengen, 2002). 
Samtidigt som många barn växer upp i andra typer av familjer än med båda biologiska 
föräldrarna är det den konstellationen som flest barn idag befinner sig i. 
 
Vi har valt att tala om arbete som det arbete som sker i förvärvsarbete eller lönearbete, och det 
arbete som sker i hemmet som vi valt att kalla hushålls- och barnomsorgsarbete, och ibland 
för hemarbete. För det som är specifikt med våra respondenter är ju att de är deltidsarbetande 
småbarnsföräldrar. Och vi antar att av allt det oavlönade arbete som sker i hemmet så är det 
just sådana arbeten som behöver göras varje dag som ökar när man har små barn som inte 
kanske kan utföra så mycket själva, men ändå har utökat familjen. Arbetet med bilar som ska 
repareras, däck som ska bytas, eller trädgårdar som ska skötas påverkas troligtvis inte lika 
mycket av familjebildning som arbetet med mat, disk, städning, tvätt och plock av kläder, 
nattning av barn eller inköp. Därför har vi valt att koncentrera oss på just detta arbete, och 
kallar det ibland för hemarbete, ibland för hushållsarbete och någon gång för omsorgsarbete. 
Emellanåt lägger vi till ordet oavlönat före, just för att poängtera hur detta arbete värderas i 
vårt samhälle. 
 
 
1.3 Disposition 
 
Detta första kapitel har till syfte att introducera dig som läsare i vårt problem, dess bakgrund 
och vilket syfte vi har att skriva om just detta. För att se problemets plats inom ämnet 
sociologi har vi också valt att i detta kapitel ge en kortfattad historisk beskrivning av just 
familjesociologi och arbetssociologi, samt upprinnelsen till den svenska föräldraförsäkringen. 
I kapitel 2 ”Teoretisk referensram” tar vi upp vilka teorier och forskare som påverkat vårt 
förhållningssätt till vårt problem, och vår tolkning av deras arbeten och teorier. Under det 
tredje kapitlet ”Metod” redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid framför allt inhämtning och 
bearbetning av data, samt vilka begränsningar och möjligheter detta tillvägagångssätt kan 
tänkas ha haft på framför allt det resultat vi kommit att lägga fram som kapitel 4 ”Resultat och 
analys”. Resultaten knyter vi an till den tidigare forskning och de teorier vi valt att fördjupa 
oss igenom den analys vi gjort av dessa resultat. I detta avsnitt presenterar vi också kort våra 
respondenter. I det femte kapitlet ”Diskussion” drar vi slutsatser utifrån kopplingen mellan 
teori och empiri, spekulerar över problemområdets framtida utveckling och ger förslag till 
andra infallsvinklar. Avslutningsvis redogör vi för de källor och den litteratur vi använt oss 
av, och bifogar den intervjuguide vi använde vid intervjuerna som bilaga, tillsammans med 
Föräldraledighetslagen (SFS:1995:584). 
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1.4  Den svenska föräldraförsäkringens utveckling från 1970-talet till idag 
 
Här nedan följer en kortfattad redogörelse om den svenska föräldraförsäkringen och 
Föräldraledighetslagen (SFS 1995:584) 
 
I Sverige infördes den så kallade föräldraförsäkringen 1974. Den ersatte ett tidigare 
försäkringssystem som kallades moderskapsförsäkringen. I och med namnändringen kan vi 
förstå att fäder för första gången namngavs som förälder, och fick genom ändringen samma 
villkor och rätt till betald ledighet som mödrar för att ta hand om sina barn. Vid samma 
tidpunkt ändrades ersättningsnivån från 65 till 90 % av bruttoinkomsten och föräldra-
penningen blev skattepliktig samt pensions- och semestergrundande. Bakgrunden till dessa 
förändringar går att härleda till 1960-talets politiska engagemang från främst kvinnor och 
kvinnorörelsen och krav på delaktighet av män i ansvaret för hem och barn. Dessa krav gick 
hand i hand med tanken om kvinnors intåg i arbetslivet och rätt till självständighet och 
ekonomiskt oberoende (Bekkengen, 2002). 
 
Sedan 1995 har vi i Sverige haft en lag som bland annat reglerar rätten till föräldraledighet 
utan att uppbära föräldrapenning, den så kallade Föräldraledighetslagen (SFS 1995:584). 
Lagen går in under arbetsrätten och syftar till att ge människor i egenskap av sitt föräldraskap 
rätt att få ledigt för vård av barn. Syftet med lagen är också att underlätta för 
småbarnsföräldrar att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap och är tvingande till 
arbetstagarens fördel. Lagen innehåller också bestämmelser om anställningsskydd för de 
arbetstagare som tar denna rättighet i anspråk. I 7 § i lagen regleras det som kallas för 
delledighet utan föräldrapenning, det vill säga rätten till en förälders ledighet med upp till en 
fjärdedel av sin normala arbetstid, så länge barnet ännu inte fyllt åtta år eller ännu inte avslutat 
sitt första skolår.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt för vi fram de forskare och den forskning som vi valt att ta del av och använda 
som vår teoretiska utgångspunkt. 
 
2.1 Tidigare forskning 
 
Familjesociologi och arbetssociologi ur ett feministiskt perspektiv 
 
I sin bok ”Familjen i det moderna – sociologiska sanningar och feministisk kritik” tar 
sociologen Christine Roman upp att familjen som fenomen har varit föremål för en intensiv 
sociologisk analys. Under mitten av 1900-talet utvecklades den så kallade familjesociologin 
mot en strukturfunktionalistisk inriktning, som betonade kärnfamiljens roll i samhället 
(Roman 2004). Den dominerande synen på familjen var att denna fyllde rollen som en källa 
för kärlek och tillgivenhet för de hårt arbetande individerna. I denna privata och personliga 
sfär kunde människorna i det industrialiserade samhället hämta kraft och ork för att klara av 
sitt förvärvsarbete ute i den offentliga sfären. Talcott Parsons strukturfunktionalistiska teori 
om familjen var den riktning som dominerade familjesociologin, och framställde familjen 
som en arena där kvinnor och män kompletterade varandras egenskaper och handlingar 
innanför hemmets väggar.  
 
I samband med feminismens utveckling under 1960-talet startade ett ifrågasättande av 
rådande samhällsteorier, som man ansåg saknade ett nödvändigt könsperspektiv. I och med 
detta utsattes också sociologins dominerande syn på familjen för massiv kritik. Den 
strukturfunktionalistiska teorin bidrog till en syn på familjen som präglad av demokrati och 
konsensus, där det existerade en idé om en ”naturlig” rollfördelning utifrån kön. Denna 
rollfördelning problematiserades inte nämnvärt då den utgick från ett synsätt om könen som 
komplementära, det vill säga om kvinnan och mannen som skilda väsen med olika 
egenskaper. Mot detta ställdes nu en feministiskt influerad analys av familjen som en plats 
präglad av ojämlikhet och konflikt, och där man såg dessa könsroller som en effekt av social 
konstruktion och den starka variabeln kön. Därför blev 1970-talet något som liknades vid 
familjesociologins ”big bang” (Roman, 2004:115), då den strukturfunktionalistiska ansatsen i 
familjesociologi minskade i betydelse och istället ersattes av en mer mångfacetterad teori.  
Men denna mångfacettering har också gett upphov till andra motbilder. En annan svensk 
sociolog som skrivit om samtida forskning av familjen är Margareta Bäck-Wiklund. I ett 
textmaterial som bygger på ett inlägg från henne under ett forskningsseminarium (Bäck-
Wiklund, 2001) påpekar hon att de studier som utförts av familjen, ofta har lett till en alltför 
ensidig bild av familjen som en plats för förändring, differentiering och instabilitet. Familjen 
som enhet präglas i själva verket också av varaktighet och stabilitet. Bäck-Wiklund skriver: 
”Vardagslivet blir därför något av en paradox, ty det innehåller både stabilitet och förändring. 
Denna paradox får vi leva med ty varken i vetenskapliga sammanhang eller i det verkliga livet 
är det lätt att få syn på hur våra värderingar gradvis förändras.” (2001:7) 
 
Om begreppet familj haft en central position inom sociologin så kan man säga att begreppet 
arbete ledde till sociologins vara överhuvudtaget. Genom de stora samhällsomvandlingar som 
kapitalismen och industrialismen förde med sig, blev kanske framför allt begreppet lönearbete 
det som bildade utgångspunkten för hur begreppet arbete kommit att definieras. Detta kan 
man till exempel se när termer som arbetslös eller arbetsmarknad endast innefattar en frånvaro 
eller en marknad av lönearbete. Utbyggandet av den offentliga sektorn var en av orsakerna till 
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att det skedde en nödvändig utvidgning av begreppet arbete.  Den feministiska arbetslivs-
forskningen förde på tapeten det faktum att kvinnor i mångt och mycket gått från att utföra 
oavlönade sysslor så som att städa, tvätta och ta hand om barn, till att utföra samma typ av 
sysslor i den offentliga sektorn. ”Därmed har frågan logiskt uppstått om inte dessa sysslor bör 
betraktas som arbete även när de utförs utanför arbetsmarknaden.” (Karlsson, 2002:44) 
Kvinnoforskare, som de kallades som ville tillföra begreppet kvinna till forskningsarbetena, 
har stor del i att arbetet inom hemmets väggar uppmärksammades som ett arbete 
överhuvudtaget, och inte just som kvinnospecifika sysslor. 
 
 
 
2.2 Vårt teoretiska perspektiv 
 
Det finns en mängd forskning inom området familjeliv och förvärvsarbete. Vi har valt att 
fokusera på två sociologers arbeten, Lisbeth Bekkengen och Mikael Nordenmark. Bekkengen, 
därför att hennes avhandling Man får välja (2002) fokuserar på de strukturer och mekanismer 
inom arbetsliv och familjeliv som kan påverka människors (och framför allt fäders) uttag av 
föräldraledighet. Nordenmark, därför att hans bok Arbetsliv, familjeliv och kön (2004) 
analyserar kvinnors och mäns deltagande i familjeliv och arbetsliv, och hur deltagandet 
påverkar hälsa och välbefinnande. Både Bekkengens och Nordenmarks arbeten är 
innehållsrika och omfattande, varför vår redogörelse nedan ofrånkomligt inte kan vara en 
helhetsbild. Vi har valt att fokusera på de analyser och de förklaringar vi anser kan tillföra 
meningsfulla teorier till vårt arbete. 
 
Vi har också valt att läsa in oss på Anna Jonasdottirs (2003) kärlekskraftsteori och Yvonne 
Hirdmans (2001) teori om genusordning och genuskontrakt. Skälet till att vi valt just dessa två 
beror dels på att vi anser att dessa teorier tycks ha haft genomslagskraft i genusteoretisk 
forskning, och dels på att de försöker ge en förklaring till det som framför allt Nordenmark 
undrar; Hur och varför den ojämlika arbetsdelningen mellan könen består i vårt formellt 
jämställda samhälle? 
 
Mikael Nordenmark analyserar internationella studier som gjorts för att kunna belysa de 
faktorer som påverkar kvinnors och mäns deltagande i både arbetslivet på den reguljära 
arbetsmarknaden och i det obetalda hemarbetet. Han konstaterar i sin bok (a.a.) att både 
förvärvsarbete som hushållsarbete är kraftigt könssegregerade, det vill säga kvinnor och män 
dominerar olika yrkeskategorier och olika sysslor i hemmet. Detta konstaterande leder honom 
till frågor som exempelvis: Varför är kvinnor mer engagerade i hushållsarbete än män och 
varför förvärvsarbetar män mer än kvinnor? Finns det något samband mellan hur mycket tid 
som ägnas åt förvärvsarbete och den tid som används till obetalt arbete i hemmet? 
Nordenmark pekar ut möjliga förklaringar till den könssegregerade arbetsdelningen och delar 
in dessa förklaringar i två områden. De som pekar mot att förklaringen går att hitta i de 
relativa resurser individer har att tillgå, och de som förklarar den ojämlika arbetsdelningen 
utifrån subjektiva förklaringsfaktorer som till exempel könsrollsattityder. Detta kopplar han 
sedermera till studier och forskning om hur hälsa och välbefinnande kan påverkas av den tid, 
energi och engagemang som kvinnor och män lägger på hemarbete respektive förvärvsarbete.  
 
I dagens västvärld handlar jämställdhetsarbetets politiska målsättning många gånger om att 
utjämna de tidsskillnader som kvinnor och män uppvisar när det handlar om förvärvsarbete 
och hushållsarbete. Detta leder till att allt fler människor befinner sig i en situation som 
kännetecknas av vad Nordenmark benämner som multipla sociala roller, det vill säga av ett 
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starkt individuellt engagemang och delaktighet i både familjeliv som arbetsliv. Och vad det 
kan tänkas få för konsekvenser för upplevelse av stress och välbefinnande. Lite förenklat kan 
man säga att det finns förespråkare som menar att dessa multipla sociala roller har negativ 
påverkan för individers välbefinnande och hälsa, och deras teorier hamnar så kallad 
rollstressteori. Att jämföra med de teorier som menar att ett starkt engagemang i både 
familjeliv och arbetsliv bidrar till mer positiva upplevelser för individen, så kallad 
rollexpansionsteori. Sverige och en del andra nationer i väst har haft en utveckling mot att allt 
fler individer fått multipla sociala roller. 
 
En möjlig tolkning som Nordenmark gör är att Sveriges framgångsrika recept vad gäller att 
möjliggöra för kvinnors arbetskraftsdeltagande inte följts av åtgärder för att minska kvinnors 
upplevda rollkonflikt mellan arbete och familj. För att inte 30 års arbete mot mera jämställda 
könsroller ska få stå tillbaka för en återgång säger han: ”Vägen mot jämställdhet, vad gäller 
upplevelsen av rollkonflikter, måste sannolikt sökas i hushållsarbetets organisering snarare än 
på arbetsmarknaden.” (Nordenmark, 2004:184)   
 
Lisbeth Bekkengens (2002) syfte med sin studie är att söka strukturer och mekanismer inom 
arbetsliv respektive familjeliv som påverkar kvinnors och mäns relation till arbete och familj 
och uttag av föräldraledighet. Hon för fram vilka olika typer av hinder som kan tänkas finnas 
för män, eftersom det är pappor som i så hög grad avstår föräldraledighet, och räknar upp de 
fyra typer som vanligtvis brukar lyftas fram: traditionella könsroller, ekonomiska skäl, 
attityder på arbetsplatsen och kvinnan som inte delar med sig av föräldraledigheten. Dessa 
förklaringar till mäns begränsade föräldraledighet tycker hon behöver en kritisk granskning.  
 
Könsrollsteori – har övergivits som förklaringsmodell i dagens genusforskning. Den har 
däremot haft stort inflytande i människors vardagsförståelse om kön och arbetsdelning. Detta 
är en teori som bygger på ett synsätt om könsspecifika beteendemönster, och osynliggör 
rådande orättvisor och maktförhållanden mellan könen. 
 
Ekonomiska skäl – Bekkengen antar detta vara ett av de vanligaste argumenten till varför män 
avstår föräldraledighet. Samtidigt påvisar hon det att flera studier visat att det är män med hög 
inkomst som var mest föräldralediga, och när kvinnan är den som har den högsta inkomsten i 
familjen är det ändå hon som är mest föräldraledig. 
 
Attityder på arbetsplatsen – När Bekkengen tar en närmre titt på detta argument ser hon att 
det kan vara så att detta är nåt slags förväntade upplevelser hos män, och att man har tolkat 
tystnad och ointresse från arbetsgivarens sida som en outtalad negativ reaktion. Studier har 
också visat att majoriteten av de män som varit föräldralediga inte haft några arbetsplats-
relaterade problem i samband med sin föräldraledighet.  
 
Kvinnan som inte delar med sig – Bekkengen kritiserar detta argument genom att analysera 
hur föräldraförsäkringen är utformad. Med undantag av 60 dagar så har den ena föräldern 
möjlighet att överlåta dagar till den andre, och detta är således en aktiv handling. Om män gör 
det mot sin vilja torde det vara rimligt att närmre analysera hur det går till när pappor mot sin 
vilja överlåter föräldraledighet till mammorna.  
 
Bekkengen vill frångå ovanstående exempel på förklaringar och i stället diskutera hur det 
läggs olika innebörder och villkor för kvinnors och mäns föräldraledighet, och hur kvinnor 
förknippas med föräldraskap och föräldraledighet i högre grad än män. ”Män har i regel fler 
handlingsalternativ än kvinnor genom att kunna välja om, när och hur länge de ska vara 
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föräldralediga. Kvinnors föräldraledighet är av biologiska och sociala skäl i bästa fall 
förhandlingsbar på punkten hur länge.” (Bekkengen, 2002:101) Hon poängterar också att det 
är i parrelationen de viktiga besluten tas om föräldraledigheten och hur den ska genomföras 
och det är alltså i parrelationen grunden läggs för hur småbarnsföräldrar ska kombinera sitt 
förvärvsarbete med föräldraskapet. Kvinnorna i hennes undersökning visar på en tydligare 
barnorientering än vad männen gör, genom att utgå från barnets behov när de planerar och får 
ihop kombinationen hem och arbetsliv. Män tar sig ett större handlingsutrymme och kvinnan 
förstärker detta handlingsutrymme genom att bekräfta och värna om mannens behov i 
parförhållandet. 
 
Bekkengen tar också upp den föreställning om vad som är barnets bästa, och som i mångt och 
mycket fungerar som norm och påverkar till exempel föräldrars förhållningssätt till 
föräldraledighet. I denna föreställning ligger åsikten om att barnets tid på dagis eller hos 
dagmamma bör vara reducerad, att det inte är bra med alltför långa dagar utanför hemmet. 
Därför bör föräldraledigheten planeras så den kan vara så lång som möjligt, för barnets bästa. 
”Normen förefaller dock i första hand vara konstruerad av och för kvinnor. Åtminstone verkar 
det vara kvinnornas – och inte männens – ansvar att den efterlevs.” (Bekkengen, 2002:146) 
 
För flera av paren i Bekkengens studie framstår det inte som att en rättvis arbetsdelning 
gällande hushålls- och omsorgsarbete kan tolkas som ett mått på jämställdhet. I stället handlar 
det om att både kvinnan och mannen ska vara nöjda med den situation de befinner sig i. Att 
båda parterna är nöjda verkar ju vara tillfredsställande för både kvinnan och mannen, men 
eftersom det i regel är kvinnan som lever sig in i mannens villkor och gör avkall på sina egna 
behov handlar det egentligen om en arbetsdelning som gynnar mannen. 
 
 
 
2.2.1 Kärlekskraftsteorin 
 
Anna Jonasdottirs kärlekskraftsteori ska ses som ett försök att utveckla en feministisk teori på 
samhällsnivå om patriarkatets historiska beständighet. Jonasdottir är professor i 
genusvetenskap vid Örebro universitet. Hennes ansats är att analysera hur det ojämställda 
samhället återskapas, eller hur det kommer sig att mansdominansen alltjämt fortlöper i 
formellt jämställda samhällen som utmärkts av flera decenniers aktiv jämställdhets-politik. 
Vilka mekanismer är det som ligger bakom detta faktum, och även bakom det fenomen att 
kvinnor inte heller verka känna sig underordnade i den utsträckning man kan anta? Hennes 
teoribygge är komplext, och vi försöker här ge en kortfattad beskrivning av de för oss 
viktigaste beståndsdelarna i hennes teori om kärlekskraft. För till skillnad från många av de 
tidigare feministiska teoretikerna så fokuserar inte Jonasdottir på begreppet arbete, utan på en 
annan samhällelig institution, nämligen kärlek. Till sin hjälp använder sig hon av marxistisk 
teori och överför centrala begrepp som exempelvis mervärde och exploatering i det 
kapitalistiska samhällets återskapande till att förklara det patriarkala samhällets beständighet. 
För att förklara kvinnor och mäns skilda livsvillkor och de existerande föreställningar om till 
exempel kvinnligt/manligt kan man, enligt Jonasdottir, inte endast fokusera på 
könssocialisationen, utan behöver istället inta ett sociosexuellt perspektiv med fokus på vad 
som händer mellan könen, i relationen mellan kvinna – man, och kvinnor - män. När 
arbete/produktion är det mest grundläggande i ett kapitalistiskt samhälle, är kön/reproduktion 
den mest grundläggande beståndsdel i ett patriarkalt samhälle.  
 

Jag formulerar det som en fråga om en specifik sociosexuell maktkamp, 
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som något som ytterst är en kamp om könskärlekens politiska villkor,  
snarare än en kamp om villkoren för kvinnors arbete. Det här draget  
implicerar att kärleken primärt kan förstås som könsrelationernas sociala 
praktik och inte bara ska förknippas med känslor som individerna hyser  
i sitt inre. (Jonasdottir, 2003:24) 

 
Ett sådant perspektiv fokuserar på hur vi människor i egenskap av könsvarelser interagerar 
med varandra, men hennes abstraktioner handlar dock om att hitta dessa aspekter på 
samhällsnivå. För att hitta dessa aspekter fokuserar hon på ett begrepp som hon tycker 
feministiska teorier inte granskat tillräckligt när man fokuserat alltför hårt på arbetslivet, 
nämligen kärlek. Bland annat genom mediers påverkan drar vi i vårt samhälle paralleller 
mellan romantik och kärlek som en känsla. Jonasdottir utvecklar begreppet kärlek att kunna 
ses som en institution i vårt samhälle där det handlar om ett givande och tagande mellan 
könen. Genom detta givande och tagande sker därmed utbyte av energi, kraft och bekräftelse 
mellan män och kvinnor. Detta utbyte, menar Jonasdottir, sker inte i balans, utan på samma 
vis som kapitalismen suger ur lönearbetares arbetskraft och får ett mervärde, tillägnar sig män 
kontinuerligt mer av kvinnors omsorg och extas. Genom att män får mer av detta, och 
samtidigt inte ger tillbaka i samma utsträckning ges män i vårt västerländska samhälle bättre 
förutsättningar att satsa av sin kraft ute i det offentliga livet. Den heterosexuella tvåsamma 
sexualiteten som norm, visar sig därigenom i ett fält av sociala och politiska maktrelationer, 
och bör därför vara i fokus vid skapande av feministisk teori. Så om syftet är att förklara 
patriarkatets grunder måste vi hålla könsperspektivet skilt från andra perspektiv och inse att 
kärnan i kvinnors underordning inte ligger i vare sig ett ekonomiskt beroende av män eller i 
en ojämn arbetsdelning mellan könen. Kärnan ligger i vad Jonasdottir kallar de köns-
existentiella behoven. 
 

När jag hävdar att mansväldets tyngdpunkt nu ligger i själva 
 könsrelationerna avser jag inte bara intima parrelationer i  
äktenskapet eller annat samboende, utan menar att det även  
sker ett liknande ojämnt utbyte av omsorg och njutning mellan  
kvinnor och män i andra sammanhang, som i arbetet och politiken,  
och att detta rör både individer och grupper. (Jonasdottir, 2003:45) 

 
Jonasdottir tar emellertid upp i vilken mån hennes teoribygge är relevant eller inte att pröva 
empiriskt. Stora delar av arbetet försiggår på, vad hon kallar för, en metateoretisk nivå vilket 
medför att det inte kan testas empiriskt. Hennes specifika del om hur nutida kvinnor 
exploateras på sin kärlekskraft är dock enligt henne empiriskt prövbar. Det är viktigt att ha i 
beaktande att teorin om kärlekskraft har sin grund i en strukturell ordning, och även om det 
sker förändringar i samhället som lett till en högre förvärvsarbetsfrekvens bland kvinnor och 
ett större omsorgsarbete av män, så är den strukturella ordningen fortfarande normerande.  
 
Hon menar också att när kvinnor ger mer av omsorg och omhändertagande exploateras inte i 
första hand kvinnors arbete och arbetskraft av män, utan den kärlek och livgivande kraft som 
kvinnor innehar, och kanske förutsätt inneha mer av i den sociosexuella relationen med män. 
Kvinnor ger och bekräftar, män tar och tillägnar sig. 
 
 
2.2.2 Genusteori  
 
Genusteori är inte en specifik teori som kärlekskraftsteorin kan sägas vara. Vi har därför valt 
ut två varianter av genusteori som historikern och genusteoretikern Yvonne Hirdman 
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använder, genusordning och genuskontrakt. Men innan vi går in på dessa är det nödvändigt att 
definiera vad just begreppet genus syftar till. 
 
Vårt sätt att prata om kön handlar vanligtvis om två biologiska kön, som är kopplade till våra 
så kallade genitalier, eller till X- och Y-kromosomer. I vår världsbild finns två typer av 
människor, en kvinnovarelse och en mansvarelse, och vi ser denna indelning av 
människokroppen som en naturlig ordning. Ett ifrågasättande av denna så fundamentala 
indelning av människokroppen kanske skulle ses som irrelevant i de flesta människors ögon. 
Ändå har biologer påpekat att det kan vara värt att ställa sig frågan vad som krävs för att en 
kropp ska betecknas som en kvinnokropp eller manskropp. För det föds ibland barn med en 
oklar eller vag könstillhörighet (Hirdman, 2001).  
 
Under 1960- och 70-talen talades det ofta om könsroller, eller de sociala könen (Hirdman, 
2001). Begreppet handlade om att utifrån det kön en människa hade, socialiserades hon eller 
han in i redan förutbestämda könsspecifika roller, som också representerade adjektiven 
kvinnlig och manlig. I jämställdhetsproblematiken kunde man härleda de rådande orättvisorna 
mellan könen tillbaka till könsrollerna, då dessa sågs som något man kunde kliva in i och 
kliva ut ur. Vägen mot jämställdhet handlade då om vägen ut ur de traditionella könsrollerna. 
 
Genusbegreppet står i kontrast till synen om biologiska olikheter, och utvecklar också tanken 
om socialt konstruerade könsroller. I stället fokuseras på könsidentiteten som frukten av 
människans föreställningar och konstruktioner av vad som betecknas vara typiskt kvinnligt 
och typiskt manligt. Enligt Hirdman kom införandet av genusbegreppet som lite av en 
uppgörelse med könsrollsbegreppet. Talet om könsroller hade tenderat att låta biologiskt 
deterministiskt, det vill säga problematiserade inte detta ”naturliga” förhållande mellan kön 
och roll. I forskning om kön och genus används ofta de båda begreppen som skilda fenomen, 
som står i nära relation till varandra. När ojämställdhet kommer på tapeten tenderar 
diskussionen att handla om kvinnor och mäns eventuella likheter eller olikheter, och om dessa 
eventuella olikheter kan härledas till biologiska, och därmed ”naturliga” skillnader mellan 
könen. Hirdman menar att faran med att använda könsroll eller socialt kön består av att man 
tänker "kön" + "socialt" som formeln 1+1=2. Genom att göra det ställer vi den felaktiga eller 
missvisande frågan: Vad är det som egentligen spelar mest roll för människors beteenden och 
handlanden - "könet" eller "rollen". Med genus vägrar Hirdman i stället att godta att 1 och 1 
finns. Det finns bara ett 2. Kroppen kan faktiskt inte existera som en människa utan ett 
(socialt) medvetande. Hirdman säger att det kan föreslås att 2 skulle kallas kön, men hon 
försvarar ordet genus med att det inte förknippas med den sexuella betydelsen av kön eller 
med tillägg som det svaga könet. Genus är istället medskapare till att vi överhuvudtaget 
använder begreppet kön, och genus är basen för vår indelning i kvinna – man. Genus är en 
process, ett verb – inte ett substantiv - och är inte en konsekvens av det biologiska könet, 
såsom könsroll kan ses vara, utan är i stället upphovet till våra föreställningar om att det 
existerar två könsvarelser, kvinna och man. 
 
Hirdmans teori om genusordningen visar på en existens av ett system som bygger på två 
bärande principer: mannen som norm och isärhållandets princip. Med mannen som norm 
menas de tankar och föreställningar som leder våra beteenden, språk, handlingar, ja egentligen 
hur vi lever som människor. Alltifrån till att vi talar om läkare och kvinnliga läkare, 
fotbollsspelare och kvinnliga fotbollsspelare, ledare och kvinnliga ledare etcetera, till att det 
män gör värderas högre, eller om vi granskar maktens korridorer i politik, näringsliv eller 
idrott så är det i högre utsträckning män som befinner sig där. En annan aspekt på mannen 
som norm är den moderna västerländska klädstilen. Då kvinnor allteftersom alltmer börjat klä 
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sig liknande män och kommit att överge stora kjolar eller frasande klänningar till förmån för 
byxor och kavaj, är det nästintill tabu för män att klä sig på ett traditionellt ”kvinnligt” sätt. 
Mannens klädstil är den normerande, kvinnans är den avvikande. Eller i relation till detta 
arbete, att det verkat lite lättare för kvinnor att komma in på offentlighetens arena, där män 
dominerat och fortfarande gör, än vad det har varit för män att ta steget in i den mer 
kvinnotypiska arenan, med omsorg om hem och barn. Kvinnor har att förhålla sig till det män 
är och gör, och ska in på deras offentliga arena och agera på liknande sätt inom till exempel 
idrottsrörelsen eller politiken. Samtidigt får vi inte bli för lika.  
 
Med isärhållandets princip menar Hirdman det dynamiska åtskillnadsfenomen som tycks hålla 
kvinna – man, kvinnligt – manligt i olika sfärer. Genom isärhållandet ses kvinnor och det som 
antas vara typiskt kvinnligt som något annat än det som män representerar, något specifikt 
omanligt. Hirdman visar att isärhållandets princip existerar överallt i vår kultur, och bottnar i 
de olika egenskaper, vanor och föreställningar som vi tillskriver de båda könsvarelserna, alltså 
genus. Vad som anses vara typiska kvinnliga egenskaper bekräftas kontinuerligt genom 
exempelvis en överrepresentation av kvinnor inom den offentliga sektorn, och trots 
ansträngningar att få utbildningsprogram och gymnasielinjer att bli mer kvantitativt jämställda 
existerar fortfarande en dominans av flickor på till exempel frisörutbildningar och 
vårdutbildningar, medan pojkarna är överrepresenterade inom teknik och matematik. Medan 
män representerar de egenskaper som människor i det moderna västerländska samhället har 
prioriterat, såsom att vara förnuftiga, kalkylerande och rationella, antas kvinnor vara mer 
vård- och omsorgsbenägna och känslosamma. 
 
Den sociala ordning som existerar utifrån kön eller vad Hirdman kallar för genusordning, 
bygger på ett fenomen hon kallar för genuskontrakt. Genom en historisk återblick på hur 
synen eller föreställningen om könen (och framför allt kvinnan) har förmedlats genom 
betydelsefulla män som exempelvis Martin Luther eller August Comte, ger hon en bild av hur 
den så kallade naturliga ordningen sett ut. Hur kvinnans underordnade ställning i samhället 
hänvisades till biologin, och framför allt hennes förmåga att föda barn. ”Kvinnors biologi 
legitimerar kvinnors sociala plats.” (Hirdman, 2001:82) Ordet kontrakt utgår från latinets con-
trahere, som betyder att dra samman, och syftar på den dynamik vari könen deltar i ett slags 
outtalat överenskommet sammanhang. Dynamiken finns genom att det på en och samma gång 
existerar krafter som både skiljer män och kvinnor åt genom åtskilda förpliktelser, 
skyldigheter och rättigheter, och i samma veva binder dem samman som i en naturlig och 
biologisk enhet. Genom att vara olika och samtidigt komplettera varandra blir mannen + 
kvinnan den mest ultimata konstellationen.  
 
Ur ett historiskt perspektiv har detta genuskontrakt sett olika ut, även om det hänvisats till 
biologi och därmed till något som är orörligt eller oföränderligt. När kristendomens betydelse 
i Sverige var som störst hänvisades till hur bibelns ord tydliggjorde kvinnans underordning, 
en underordning som befästes även av vetenskapliga tankar och idéer. Kvinnan var det 
annorlunda och det svagare i jämförelse med mannen, och behövde därför vara under ledning 
av honom (Hirdman, 2001).  
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3.  METOD 
 
3.1 Val av metod 
 
Vi valde att göra vår undersökning utifrån en kvalitativ metod. För oss var det viktigt att få ta 
del av empirin genom andras berättelser och upplevelser för att få en djupare kunskap och 
förståelse av ämnet vi valt. Det naturliga var därför att fråga deltidsarbetande småbarns-
föräldrar om deras tillvaro och deras upplevelser av vad denna arbetstidsförkortning fått för 
konsekvenser. Steinar Kvale (1997) hävdar att enda sättet att få reda på hur människor 
uppfattar sin värld och sitt liv är att prata dem. En kvantitativ intervju är ofta för snäv och för 
inrutad för att kunna fånga upp en människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt 
(Repstad, 1999:64). Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att 
fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld (Kvale, 
1997:70). Den ger oss också möjlighet att knyta an till våra respondenters signaler och svar, 
och kunna utveckla och spinna vidare på deras specifika erfarenheter. 
 
 
3.2 Urval 
 
Våra respondenter är deltidsarbetande småbarnsföräldrar. I vårt fall skedde urvalet enligt vissa 
kriterier. Dessa var att föräldrarna skulle ha minskat sin förvärvsarbetstid enligt 
Föräldraledighetslagens (SFS 1995:584) 7 §, och leva i ett samboförhållande eller vara gifta.  
Samtliga har en heltidstjänst i grunden men har valt att reducera sin arbetstid till deltid efter 
familjebildning som man har laglig rätt till. Respondenterna är i åldern trettio till fyrtiofem år 
och deras barn är i åldrarna två till elva år. Vi kom i kontakt med respondenterna genom att vi 
frågat runt i bekantskapskretsen som i sin tur frågat vidare. Vi var även varit i kontakt med 
egna tidigare arbetsplatser. Vår målsättning var att vi skulle göra intervjuer med lika antal 
män och kvinnor. Det visade sig dock vara svårt att få tag på deltidsarbetande män som 
utnyttjat rättigheten att som småbarnsförälder gå ner i förvärvsarbetstid. Trots stora 
ansträngningar genom att kontakta ett flertal personer och lägga ut en mängd krokar i vårt 
kontaktnät lyckades vi inte. Vi har därför enbart intervjuat en man. Att vi endast fick tag på en 
man blir följaktligen ett resultat i vår undersökning. Vi har ett förhållandevis litet urval, sex 
intervjuer, och det är därmed inte generaliserbart, men det har heller inte varit vårt syfte. 
 
 
3.3 Vårt instrument 
 
Vårt instrument var en intervjuguide (se bilaga). När vi gjorde intervjuguiden utformade vi 
den utifrån faktorerna arbetet, familj och fritid. Våra frågor var specifika för varje område 
rörande arbetsliv och familjeliv och sedan relationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Vi 
ställde inte frågorna i exakt samma följd och inte exakt formulerad fråga i alla intervjuer utan 
har anpassat det till person och efter situation. 
 
Vi frågade oss hur många intervjuer vi behövde göra eftersom man som forskare bör hålla på 
tills man uppnår en så kallad mättnad, det vill säga tills forskaren känner att det inte kommer 
fram något nytt, utan att hon eller han får en känsla av att svaren återupprepas och inte tillför 
något nytt. Då är det dags att sluta. Vi planerade från början att ha tio till tolv intervjuer. Men 
vi märkte snart i våra intervjuer att vi fick ganska lika svar så vi ansåg att det inte tillfördes så 
mycket nytt till vår undersökning. Det utkristalliserades ett mönster i intervjuerna som var 
tydligt och talande och eftersom vi endast hade tio veckor på oss så vi valde att stanna vid sex 
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intervjuer. Om vi däremot hade fått tag i en eller par män till hade det varit bättre, men som vi 
redan varit inne på lyste de deltidsarbetande fäderna med sin frånvaro, i alla fall i vårt 
kontaktnät. Repstad konkretiserar det på följande sätt att när man börjar tycka att man inte får 
reda på något nytt eller att man inte längre lär sig något av intervjuerna utan att det i allt större 
utsträckning blir mer av samma sak då är det dags att fundera på att sluta med intervjuandet 
(Repstad 1999:70) 
 
 
3.4 Genomförande  
 
Under våra intervjuer har vi använt oss av bandspelare och varje intervju varade ungefär en 
timme i genomsnitt. Att banda intervjuerna har haft många fördelar. Vi har kunnat fokusera 
på vad respondenten sagt och samtidigt uppmärksammat kroppsspråket och därmed knutit an 
till följdfrågor om man märkt att respondenten reagerat på något speciellt sätt. En nackdel 
med bandspelare är att vissa respondenter närmast är allergiska mot att bli inspelade (Repstad, 
1999:71). Vi märkte inte av det speciellt men det tror vi berodde på att vi tonade ner det hela 
genom att informera om att det var viktigt för oss i vårt arbete att inte gå miste om något 
värdefullt som sades under intervjun. Vi påpekade att även vi som intervjuare tyckte att det 
var lite lustigt att höra sig själv på band. Bandspelaren glömdes bort och vi har inte upplevt att 
någon av våra intervjupersoner reagerat negativt. Efter varje intervju frågade vi våra 
respondenter om det var något som kändes konstigt eller oklart, och gav dem därigenom 
möjlighet att föra fram egna tankar eller eventuella frågor om intervjun. 
 
 I fyra av intervjuerna har vi varit närvarande båda två. De övriga två intervjuerna utförde vi 
var och en för att få prova på att själva intervjua, men även för att urskilja för- och nackdelar 
med att vara två respektive en intervjuare. Fördelen med att vara två intervjuare var att båda 
kunde ta fasta på det som sades, komma med inlägg utifrån olika tolkningar, samt att den ena 
av oss kunde koncentrera sig på frågorna och den andra kunde föra anteckningar. I de 
intervjuerna där båda medverkade bestämde vi innan vem som skulle vara den 
huvudansvariga, och därmed koncentrera sig på själva utfrågandet. Vid analysen av 
intervjuerna har det varit lättare att analysera de intervjuer där vi var med båda eftersom man 
träffat respondenten men även iakttagit dennes kroppsspråk och på så vis fått en klarare bild 
av situationen. Under de intervjuer vi genomförde en och en var vår föreställning att samtalet 
eventuellt kunde bli mer som ett förtroligt samtal mellan två personer. Vi har inte känt någon 
markant skillnad i intervjusituationen som ligger till grund för den föreställningen. Samtliga 
respondenter har varit öppna och kunnat, enligt vår upplevelse, relativt obehindrat reflektera 
och prata om det problemområde som vår studie grundat sig på. 
 
De miljöer vari vi genomförde våra intervjuer har sett olika ut. Tre av intervjuerna ägde rum 
på respondenternas respektive arbetsplatser, två intervjuer i respondenternas hemmiljö och en 
intervju genomfördes hemma hos en av oss. Enligt Repstad (1999) kan platsen eller lokalen 
påverka om resultatet av en intervju blir bra eller dåligt. Man ska därför med noggrannhet 
välja ett ställe där man kan genomföra intervjun på ett sådant sätt att man minimerar 
potentiella störningar. Platsen bör vara neutral och respondenten ska känna sig trygg. Man kan 
naturligtvis diskutera om respondenternas arbetsplatser ska ses som neutrala områden, men 
eftersom det förenklade för just dessa två respondenter att utföra intervjuerna där valde vi att 
göra så. I våra intervjuer har respondenterna själva varit med och bestämt var intervjun ska 
äga rum så vi kan inte utgå från annat än att de i alla fall kände sig komfortabla med miljön. 
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Vi lade stor vikt på bemötandet av våra respondenter eftersom vi har sett det som ett 
privilegium att vi fått ta del av deras liv och erfarenheter. Vid samtliga intervjuer 
informerades respondenterna att om det var någon fråga som de upplevde obehaglig eller 
känslig så behövde de inte svara. Vi antar att en intervju lätt kan uppfattas som att man är i en 
utsatt situation så därför har det varit viktigt för oss att medvetet arbeta för en jämlik relation 
mellan oss som intervjuare och våra respondenter. Detta har vi gjort genom att vi i möjligaste 
mån försökt avdramatisera intervjusituationen genom att fika och småprata lite i samband 
med intervjuerna. Vårt kroppsspråk som intervjuare har bestått av att försöka vara så neutrala 
som möjligt men samtidigt visat samförstånd där vi känt igen oss själva, och vi har bjudit på 
skratt som bekräftelse utan att för den sakens skull verka oseriösa. Men vi är samtidigt 
medvetna om det som Kvale (2007) poängterar: Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan 
likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen.  
 
De första minuterna av intervjun tror vi är viktiga, och vi var därför tydliga med att informera 
vederbörande om vad vår uppsats skulle handla om, vad syftet var med intervjun och att 
intervjuerna var konfidentiella. Vi har framfört vår tacksamhet på ett tydligt sätt till 
respondenterna för att de har velat ställa upp i vår undersökning. Vi frågade våra respondenter 
om de ville ha utskrifterna av sin intervju mailat till sig. Det visade sig att samtliga ville det.  
 
 
3.5 Bearbetning av data 
 
När vi skrivit ut intervjuerna, vilket vi gjorde ordagrant ord för ord, började vi läsa igenom 
dem för att bilda oss en helhetsuppfattning men även för att hitta gemensamma nämnare i 
materialet. Vi ställde frågor till texten och vi hittade mönster (eller teman som vi valde att 
kalla dem) som vi kände att respondenterna hade förmedlat till oss. Dessa teman skrev vi ned 
och sökte sedan efter vad vi hittade konkret i texten som underbyggde dessa teman. Efter det 
så försökte vi finna vi vad respondenterna sa som talade emot våra teman. För oss var det 
viktigt att vända och vrida utsagorna ur olika synvinklar för att få en så faktisk bild som 
möjligt. Vi har sedan knutit an till den teoretiska bakgrunden vi haft för att på så vis kunna 
göra en analys och få svar på våra frågeställningar. I resultat- och analysavsnittet kommer vi 
även att ta med en hel del citat från intervjupersonerna för att på så sätt betona och 
levandegöra vissa förhållanden. 
 
 
3.6 Trovärdighet 
 
För att det ska finnas en vetenskaplig kvalitet i forskningsarbetet, ska det finnas en koppling 
mellan det teoretiska och det empiriska planet. När man bedömer kvaliteten på en studie när 
det handlar om empirisk forskning talar man om validitet och reliabilitet. Enligt Svenning 
(2003) handlar validitet om att undersökningen verkligen mäter det den avser mäta.  
 
Som utgångspunkt i våra intervjuer har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga), som 
innefattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men det fanns även möjlighet att göra 
förändringar gällande frågornas struktur och turordning om så krävdes, för att på så vis kunna 
följa upp svaren och berättelserna från respondenten. Vi kände att det var till stor fördel 
eftersom vi kunde anpassa frågorna efter situationen, men även lägga till andra frågor som 
uppkom under intervjun. Vår intervjuguide har varit ett viktigt underlag så att vi inte glömde 
bort att fråga om något. I den kvalitativa intervjun har vi även sett fördelar med att kunna 
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utveckla intervjun på ett djupare plan där vi funnit det mer intressant, men även att 
respondenten fått frågan förklarad om den var svår att förstå. 
 
När det gäller kvalitativa undersökningar ska man alltid vara försiktig med generaliseringar 
(Svenning, 2003). I vår undersökning har antalet respondenter inte varit så många så därför 
har vi inte från ett sådant litet urval kunnat generalisera. 
 
Reliabilitet innebär att resultaten som vi kommer fram till ska vara tillförlitliga, så att om vi 
hade upprepat vår undersökning och haft samma syfte och samma metod, hade vi kommit 
fram till samma resultat (Svenning, 2003). Omständigheter som kan ha negativ påverkan på 
den kvalitativa undersökningens reliabilitet när det gäller intervjuer är att vissa mäteffekter 
uppträda. Svenning (a a:155) anser att när man frågar människor om deras uppfattning om 
saker och ting kan det innebära, att man tvingar fram ett svar på en fråga som 
intervjupersonen aldrig har tänkt på. Det finns även risk för intervjuareffekter, vilket kan 
medföra att intervjuaren under samtalet med hjälp av inlägg, skiftande ansiktsuttryck och 
utrop kan styra intervjun i en oförutsägbar riktning.  I intervjuerna som vi gjorde med 
kvinnorna kändes det som ett förtroligt samtal oss kvinnor emellan. I frågorna där det 
handlade om traditionell fördelning av hushållarbete och omvårdnad av barnen, har vi ställt 
oss frågan om hur det kan ha påverkat intervjun med mannen eftersom han var ensam med två 
kvinnor. Möjligtvis kan det ha haft en viss påverkan så som Svenning beskriver det när man 
frågar människor om deras uppfattning; att man kan tvinga fram ett svar. 
 
Eftersom vi var i samma ålder som respondenterna kan det ha haft betydelse i form av eget 
igenkännande och därmed har de fått en ökad förtrolighet för oss. Det faktum att en av oss har 
egna barn och är i samma livssituation kan dock också haft betydande verkan att 
intervjupersonerna känt en förtrolighet för oss. Ingen av intervjupersonerna avböjde att svara 
på någon fråga. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta vårt resultat- och analysavsnitt kommer vi att kortfattat presentera våra respondenter 
och också de olika mönster, som vi valt att kalla teman, som vi kunde utläsa och tolka ur vårt 
material. 
 
4.1 Presentation av våra respondenter 
 
Anna, är sambo med Anders som är egenföretagare och arbetar heltid. Tillsammans har de 
två barn. Anna är tjänsteman i offentlig sektor och arbetar 80%. Hon har nyligen ökat sin 
lönearbetstid med fem procent då hon tidigare arbetade 75% av en heltidsanställning. 
Berit, är gift med Björn som är egenföretagare och arbetar heltid. Tillsammans har de tre 
barn. Berit är tjänsteman i offentlig sektor och arbetar 80%. 
Christer, är sambo med Christina som arbetar heltid i en ledande befattning på ett företag. 
Tillsammans har de två barn. Christer är lastbilschaufför och arbetar 80%.  
Doris, är sambo med Didrik som är elektriker och jobbar 80%. Tillsammans har de två barn. 
Doris arbetar som läkarsekreterare 60%. 
Ella, är gift med Erik som arbetar heltid som konsult. Tillsammans har de två barn. Ella är 
tjänsteman i privat sektor och arbetar 80%.  
Fredrika, är sambo med Fredrik som är sjukskriven 50% och arbetar 50% på en plåtfirma. 
Tillsammans har de två barn. Fredrika arbetar 75% som undersköterska.  
 
 
4.2 Våra teman 
 
Vi kallar de mönster vi kan se i vårt intervjumaterial för teman. Dessa är: 

• Den traditionella könsarbetsdelningen 
• Det bara blir så 
• Deltidsarbetande och föräldralediga män – något som stöter på motstånd? 
• Deltidsarbete som en förutsättning att uppnå balans mellan arbete och hem 
• Föräldrarollen prioriteras framför yrkesrollen och egen tid 
• Individualisering 

 
 
4.2.1 Den traditionella könsarbetsdelningen 
 
Vårt intervjumaterial tyder på en stark traditionell könsarbetsdelning. Vad som menas med en 
traditionell könsarbetsdelning hänvisar vi till Hirdmans ena princip i genusordningen, den så 
kallade isärhållandets princip. Föreställningar om att det finns en uppdelning av egenskaper 
och kvalitéer som skiljer kvinnor och män åt, och att dessa egenskaper och kvalitéer gör att 
människan utifrån kön kan uppfattas mer lämpad åt olika utföranden och olika grad av ansvar 
för hushålls- och omsorgsarbete. Sådana föreställningar ingår i en struktur, som är både statisk 
som föränderlig. Kvinnor utför, kontrollerar och har huvudansvaret för det oavlönade 
hushålls- och omsorgsarbetet gällande hem och barn. 
 
Eftersom vi hade så uppenbara svårigheter med att finna småbarnspappor som minskat sin 
lönearbetstid så visar redan detta faktum hur starkt rotad den könsmässiga arbetsdelningen är, 
och även om det inte finns statistik att tillgå så upplever vi antalet deltidsarbetande 
småbarnsmödrar vara i stor majoritet. Trots att barnen nu har blivit relativt stora och inte har 
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det eventuella behovet av amning, tycks deltidsarbetande småbarnsföräldrar representeras av i 
första hand kvinnor. 
 
När vi frågar respondenterna om de kommer ihåg hur deras egna föräldrar delade upp 
hemmets arbete säger några av dem att de kommer ihåg hur deras mödrar har deltidsarbetat 
under deras uppväxt eller varit hemma tills det yngsta barnet började skolan. De berättar även 
hur pappan var den som förvärvsarbetade mer och gjorde mindre del av det oavlönade 
hushållsarbetet.  
 
Doris säger om sina föräldrar: De är ju i den generationen att mamma sköter hushållet och 
pappa sköter resten tänkte jag säga… skratt… Det var väldigt tydligt hemma. Pappa grejar 
med bilen, klipper gräsmattan och sånt då, det var pappa. Och mamma skulle göra allt annat 
då som inte syntes. Tvätta och städa och laga maten och diska och ja… 
 
Ella har också en klar bild över hur hennes föräldrar delade upp arbetet: Mamma gjorde ju allt 
inne kan man säga. Och fortsätter senare: Ja det var ju ganska uppdelat… könsfördelat kan 
man säga. 
 
Tankar finns ändå om att det var annorlunda då jämfört med nu. Christer säger till exempel: 
Men det var väl så det var på 70-talet när man växte upp. Ja men det kanske var lite 
traditionellt… jag vet inte. Hon var ju hemma liksom då ska man väl ta hand om hushållet om 
man säger så.  
 
Anna: Det var nog lite likt som vi har det faktiskt om jag tänker efter. Ja men det typiskt 
manliga och det typiskt kvinnliga. Ja… nej men det är väl inte speciellt manligt att klippa 
gräsmattan och tvätta bilar och allt det där men… och byta däck på bilarna. Men det gjorde 
ju alltid min pappa och det gör alltid Anders. 
 
Ovanstående citat visar på den särskiljande principen i Hirdmans genusordning, och att den 
principen är bärande även ur ett historiskt perspektiv. Kvinnor och män utförde olika saker 
inom ramen för arbete i hemmet. Hur ser då hemmets arbetsdelning ut för våra 
deltidsarbetande respondenter? 
 
Ella säger: För det mesta så tvättar och handlar jag. Laga mat tycker han är roligt så det 
delar vi nog på. Och städning är… om jag säger till så dammsuger han…. Det där att se till 
att få saker och ting gjorda har jag kanske ett litet behov av på annat sätt än vad han har. Det 
är kanske lite manligt och kvinnligt vad vet jag? Det här vardagliga… den här nötningen om 
man säger så det är ju oftast kvinnan alltså jag då. Och det där som är en stor happening då 
det är ju mannen då. 
 
På liknande sätt som Doris menar att hennes mamma har utfört ett slags osynligt 
hushållsarbete, finns en medvetenhet hos Ella att hennes sambos göranden i hemarbetet får 
större uppmärksamhet än vad hennes får. Detta går också Bekkengen (2002) in på i sin analys. 
Genom att bekräfta det han tycker är roligt, att laga mat, lever sig Ella in i och förstår Eriks 
situation.  
 
Vår enda respondent som är deltidsarbetande man, Christer: Jag är ju händigare på att fixa 
nånting här hemma och då får ju hon göra resten städning matlagning och sånt där. Då är 
det ju tradition om man säger så. 
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Fast samtidigt svarar Christer på frågan om han tycker det är viktigt att deras barn ser att båda 
föräldrarna både gör mer av det som kan räknas vara typiska kvinnliga som manliga sysslor: 
Jaa oh ja. Dom ser att både jag och Christina kan ställa sig att laga mat, slå i en spik eller 
vad som helst. 
 
Enligt Jonasdottirs kärlekskraftsteori ger kvinnor mer av omsorg och får inte tillbaka i samma 
utsträckning . Svaren från våra respondenter förmedlar ett tydligare ansvar hos kvinnan för 
hem, barn och man; 
Anna säger: … jag vet väl att han klarar det där men jag var ändå tvungen att skriva en liten 
kladdlapp så att han inte skulle glömma. 
 
Ella är medveten om en ojämställd ansvarsdelning, men är kluven till om det handlar om kön 
eller yrke och säger: Erik retar mig för att jag gör mina små listor hemma också på vad som 
ska göras då så jag kan bocka av. Det är en yrkesskada… Det där att se till att få saker 
gjorda har jag kanske ett litet behov av på annat sätt än vad han har. Att få saker och ting 
gjorda. Det kanske är lite manligt kvinnligt vad vet jag? 
 
Fredrika, som bor på en gård, säger: Ja jag tar ju del i hästarna om man säger så men jag tar 
inte del i och byter däck på traktorn eller plogar vägen eller plöjer gärdena. Det gör jag inte. 
Det är väldigt uppdelat traditionellt. Samtidigt säger hon att hennes sambo Fredrik gör arbete 
inne: Disk och plock i kök gör han ju nästan jämt då. Men menar också att: Fast jag gör ju det 
mesta inne dom här vanliga hushållssysslorna det går inte att komma ifrån.  
 
Samtidigt som denna könsarbetsdelning tydliggörs i våra respondenters svar görs ändå flera 
uttalanden som visar att det inte är helt självklart med att kvinnorna trivs med att ensidigt 
kopplas ihop med hem och familj. 
 
Anna säger: Sen så fick jag två barn ganska tätt och var i hemma i tre år. Sen kände jag under 
den tiden så kände jag att jag ville göra nånting annat för då hade jag varit hemma så pass 
länge, Då hade jag fått nog liksom… 
 
Berit svarar på frågan om hon upplever en förväntan som kvinna att det bör vara en slags 
traditionell könsarbetsdelning vad gäller det oavlönade arbetet i hemmet: Jag vet inte. Jag 
tror inte att det har skett hos oss för jag har aldrig varit den här som har trivts superbra med 
att gå hemma med barnen… har jag inte varit… Jag har inte njutit av varje sekund som jag 
varit föräldraledig. 
 
Avslutningsvis om den traditionella könsarbetsdelningen i hemmet vill vi framhålla den 
motsättning som tycks finnas i att mönstren är på väg att uppluckras, men hur definitionen på 
hem- och hushållsarbete ännu idag utgår från kvinnan. 
 
Exempelvis när Doris säger: Men vi har ändå försökt att dela upp det ganska bra i alla fall 
när det gäller föräldraledigheten och så. Didrik har ju varit hemma med bägge barnen i flera 
månader om jag säger så. Och sen så har han ju också reducerat (lönearbetstid vår anm.) 
precis som jag. Så vi har ju liksom sagt att han är pappa så då får han vara pappa också. 
Liksom så då va. 
 
Ella uttrycker det så här: Fast det har faktiskt hänt nu flera gånger att han har kommit hem 
och satt igång en tvättmaskin. Så jag vet inte, det har hänt nånting… Laga mat brukar han 
tycka är roligt så det delar vi nog på. 
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4.2.2 Det bara blir så  
 
Den könsmässiga arbetsdelningen av det obetalda arbetet i hemmet är inget som har formellt 
förhandlats fram. Det verkar snarare finnas en slags motvilja mot att arbetet inom den privata 
sfären ska formellt och uttalat fördelas. I stället bör det ske spontant och naturligt, och med en 
känsla av att det bara slumpat sig så. Det blir därmed inte något man heller reflekterat över. 
 
Flera av våra respondenter för fram att när det gäller hushålls- och omsorgsarbetet gällande 
hem och barn går det på någon slags rutin och att arbetsfördelningen sker spontant. Att den 
rådande arbetsdelningen uppstått naturligt är också något som respondenterna ofta använder 
som förklaring till den rådande könsuppdelade arbetsordningen.  
 
På frågan om Anna och hennes Anders har kommit överens om vem som gör vad hemma eller 
om det sker per automatik svarar hon: Nej men jag gör det nog lite per automatik också. 
Ehh…sen vet jag inte om jag är löjlig nu. Men det är väl lite manligt och kvinnligt också.  
 
Och fortsätter när det kommer på tal igen senare under intervjun: Nej det faller sig naturligt 
liksom. Nej men vi planerar inte så utan jag vet väl vad jag behöver göra och han vet vad han 
ska göra liksom…. nej men det rullar på liksom tycker jag.  
 
Anna hävdar att det inte är givet att det är hon som ska ta huvudansvaret för barnen, utan det 
har i stället slumpat sig så: Nej men jag tar ju huvudansvaret men det skulle ju lika gärna han 
kunna göra. 
 
När vi pratar om arbetsdelningen i hemmet med Berit säger hon: Jag gör nog mer hemma 
genom att plocka upp och lite sådär. Det gör jag nog. Å andra sidan så tvättar inte jag varje 
dag men han lagar ju mat varje dag. Nej men det har fallit sig naturligt. 
 
Hänvisningen till en naturlig arbetsdelning gör också Doris när hon säger: Det är ingen 
speciell uppgift på någon. Utan ser någon att det är dåligt i kylskåpet så åker vi och handlar 
den som ser det tänkte jag säga. Det är ingen som… och likaså maten kan han göra lika väl 
som jag och städa och det. Men sen blir det ju automatiskt att så att Didrik kanske … ja är 
nere i garaget och grejar mer eller renoverar lite mer eller nånting och jag naturligt ställer 
mig och lagar mat till barnen. 
 
På frågan hur hon och Didrik delar upp att vara hemma när barnen är sjuka svarar Doris: … 
men att naturligt så blir det nog att det är jag som är hemma när det är vård av barn. Och vid 
frågan om vem som inhandlar presenter till släkt eller vänner svarar Doris: Kommit överens 
har vi nog inte gjort att det är jag som ska sköta det. Men i och med att han inte har nåt 
intresse… eller han jag vet inte han tänker nog inte på det va. Men hävdar senare att hon inte 
heller tycker att dessa inköp är så himla kul: Men att nån måste göra det. 
 
Christer är osäker på hur arbetsdelningen fördelats hemma hos dem: Jag tror inte att vi har 
diskuterat det på något sätt utan det har bara blivit. 
 
Ella påvisar också arbetsdelningen till att vara naturlig: Nej det har blivit naturligt… och så… 
nej det är inget som vi liksom har satt oss ner och sagt om jag gör det här så kan du göra det 
och… 
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Det blir ett slags motsatsförhållande mellan det naturliga och det slumpmässiga. Enligt 
Hirdmans teori om genusordning och genuskontrakt finns det en klar koppling till våra 
föreställningar om biologiska skillnader mellan kvinnor och män och vad det får för 
konsekvens i vårt sätt att tänka och handla. Tanken och talet om det naturliga hänvisar till en 
slags bestående biologisk ordning. Och just eftersom den är biologisk uppfattas den som 
självklar. Den tanken kan tyckas stå i motsatsförhållande till tanken om en slumpmässighet. 
Svaren från våra respondenter visar på ett sådant motsatsförhållande.  
 
 Det faktum att nästan alla mödrar och väldigt få män utnyttjar möjligheten 
 att tillbringa tid tillsammans med och ta hand om sina barn faktiskt är ett  
 tecken på att beteendet inte föregås av ett individuellt och fritt val. Om så  
 vore fallet borde det finnas slumpmässiga könsskillnader som skulle innebära 

att ungefär lika många män som kvinnor skulle komma fram till samma beslut. 
(Nordenmark, 2004:202) 

 
Att fördelningen av hushållsarbete skett slumpmässigt eller på naturlig väg är inte dom enda 
argumenten. Fredrikas svar på hur hon och hennes sambo kommit fram till arbetsdelningen är: 
Det har blivit automatiskt genom hans sjukdom för att han orkar inte.  
 
Bekkengen pratar om de så kallade tysta överenskommelserna på olika nivåer vilka verkar 
bevarande på genusordningen, fast i nya former. ”Ordningen består och särskiljandet 
återuppstår.” (Bekkengen, 2002:115) 
 
 
4.2.3 Deltidsarbetande och föräldralediga män - något som stöter på motstånd? 
 
I vårt kapitel om tidigare forskning tar vi upp olika hinder som brukar lyftas fram i 
diskussioner om mäns begränsade uttag av föräldraledighet. Bekkengen (2002) argumenterar 
för att det hinder som handlar om attityder på arbetsplatsen kan i liten eller stor utsträckning 
handla om individuella feltolkningar eller andra föreställningar om arbetsgivarens negativa 
hållning gentemot män som tar föräldraledigt. Hon tar också upp det som blir något av hennes 
slutsats i studien, att män har ett större handlingsutrymme och kan välja engagemanget i 
föräldraskapet och i en förlängning också uttag av föräldraledighet. 
 
Den man som vi intervjuade hade mött på motstånd på sin arbetsplats när han informerade sin 
chef om att han ville reducera sin arbetstid. Hans chef hade inte hört talas om att man hade 
laglig rätt att gå ned till deltid när man hade barn under åtta år. 
 
Christer uttrycker: Första frågan jag fick, varför då? Han hade aldrig hört talas om det. Jag 
är den ende på mitt jobb som har gått ned i tid. 
 
Christer arbetar på en mansdominerad arbetsplats där uppskattningsvis 95 procent är män. 
Hans förklaring till varför inte fler män gått ner i tid på hans arbetsplats var att han trodde det 
berodde på det ekonomiska, att man förlorade för mycket lön. 
 
Doris berättar om hur hennes deltidsarbetande sambo blev oförstående bemött när han ville 
reducera sin arbetstid. Hon säger: Ja gud, det ä inte bra alltså. Det var chefen… nej chefen 
har aldrig varit hemma för sina barn. Så det tyckte han var väldigt onödigt då. 
Hon berättade senare under intervjun även att hennes man blivit utesluten att delta i det årliga 
julbordet på företaget eftersom han var hemma och var föräldraledig. 
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Ella skildrar omgivningens bemötande av en manlig kollega som varit föräldraledig: Nu vet 
jag faktiskt inte om det har blivit bättre… men en av de första killarna som tog pappaledigt… 
han var ändå pappaledig över semestern, alltså då när det var lite mindre att göra. Tog han 
fyra eller fyra och en halv månad. Han blev ju kraftigt tykad för det… säkert år efter år alltså. 
Så att de... ja så gjorde man inte. Om man tänkte på karriären så gjorde man inte så. Men 
dom som har varit pappalediga på senare tid har ju alla en tendens att ta dom perioderna 
som är lättare att ta ledigt om man säger så, då det inte märks så mycket. Men tjejerna 
däremot förväntar man sig inte ska komma tillbaka på heltid. Det är nästan tvärtom om det är 
någon som säger att jag ska jobba heltid efter mammaledigheten frågar dom nog, är du 
riktigt säker på det ungefär? 
 
Bekkengen (2002) menar att omfattningen av föräldraledighet uppfattas olika beroende på om 
man är kvinna eller man. Det som räknas vara en lång föräldraledighet för en man är i själva 
verket i kortaste laget för en kvinna. Både av föräldrarna själva och arbetsgivare. Är kvinnans 
period för kort kan detta leda till ett ifrågasättande av sitt moderskap. Något som Ella 
bekräftar med citatet ovan. 
 
Bekkengen hävdar att mäns större valfrihet och handlingsutrymme skapas till stor del genom 
kvinnors ställningstaganden, och att kvinnor är medskapare till detta handlingsutrymme 
genom sina aktiva handlingar. Kopplat till Jonasdottirs kärlekskraftsteori handlar det om att 
denna valfrihet för män uppstår i det skeva utbytet där kvinnor uttöms på sin kärlekskraft till 
förmån för mäns handlingsutrymme. ”Män inte bara kan välja, utan de får välja.” (Bekkengen, 
2002:187) 
 
 
4.2.4 Deltidsarbete som en förutsättning att uppnå balans mellan arbete och hem  
 
Möjligheten att förkorta sin arbetstid under småbarnsåren tycks vara en företeelse som 
används i störst utsträckning av kvinnor. Bekkengen vidmakthåller att mäns 
handlingsutrymme får konsekvenser för mäns och kvinnors föräldraskap inom ramen för 
kärnfamiljen.” Kvinnan görs till den huvudansvarige föräldern medan mannen kan välja nivå 
på engagemanget”.(Bekkengen 2002) 
 
Varför har då våra respondenter valt att gå ner i lönearbetstid? 
 
Fredrika säger: Nej men det har väl med att göra att trots allt så är det jag som sköter det 
mesta hemma. Och själva tanken till att gå ned lite i tid var ju att inte vara en stressad 
mamma och hinna med mer av dom sysslorna helt enkelt. Och att man har kvar lite mer tid 
och ork till barnen. Senare fortsätter hon med att svara på frågan hur hon ser på relationen 
mellan arbete, familj och fritid, och om hon upplever att hon får ihop det på ett bra sätt: Nej 
men jag tycker faktiskt i och med att jag har gått ner i tid så tycker jag att jag får ihop det 
ganska bra. Jag tror det skulle vara stor skillnad om jag jobbade heltid. Det är helt underbart 
att kunna komma hem tidigare på eftermiddagen än att komma hem en halvtimme innan 
Bolibompa ställa sig i grytorna och ja… nej så jag tycker det funkar bra. 
 
Anna hänvisar också till en upplevelse av stress och otillräcklighet: Ehh… nej men jag känner 
att jag inte skulle orka liksom. Jag skulle inte orka jobba heltid det skulle jag inte. Alltså om 
jag skulle vara tvingad att jobba heltid av ekonomiska skäl. Att jag var tvungen att jobba 
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heltid på grund av ekonomin. Då hade man ju inget val. Men jag tror att jag skulle vara helt 
slutkörd på fredagen. 
 
Doris säger: Så som mamma hade jag dåligt samvete när jag jobbade heltid. När vi ställer 
följdfråga på detta: Ja lite grann så känns det ju. Det gör det. Men att jag har ju ändå valt att 
vara förälder och där hänger ju… så mycket hänger ju på mig där. På frågan om hur hon 
trodde det hade känts att jobba heltid, svarar hon: Ja då hade jag inte mått bra, det hade jag 
inte. Just för det att jag… ja då skulle jag ju inte ha någon tid nästan för barnen. Och när den 
lille är så pass liten så känner jag nej, nej, nej. På vår fråga om något är annorlunda mot när 
hon lönearbetade heltid: Jag känner när jag jobbade heltid så är det jämt så man hinner hem 
och så är det Bolibompa så ska dom gå och lägga sig och sen är det helgen så man kan 
umgås.  
 
På liknande sätt som den isärhållande principen i genusordningen kopplar kvinna och man, 
kvinnligt och manligt, till olika egenskaper, tycks förhållandet mamma och pappa ha olika 
innebörder. Bekkengen (2002) menar att detta ligger i kärnfamiljens heteronorm, att mammor 
och pappor uppvisar olika egenskaper. När Doris hävdar att hon som mamma kände dåligt 
samvete när hon arbetade heltid uppstår frågan om detta dåliga samvete uppstår i lika hög 
grad hos heltidsarbetande män? 
 
På frågan till Ella om det har känts självklart att det är just hon som arbetar deltid svarar hon: 
Jaa… sen så har jag ju tyckt det har varit skönt också. Det är nog jag som uppskattar det 
mest kanske för att… ja, det är jag som får mest gjort hemma också. Ella arbetade tidigare 60 
%, så vi frågade henne om hon kunde känna att hon fick ihop vardagens bitar bättre när hon 
lönearbetade mindre: Det märkliga var att egentligen inte. Nej men det tror jag berodde på att 
jag tog på mig för mycket. 
 
Detta kan vi knyta an till Nordenmarks (2004) resonemang om de multipla sociala rollernas 
konsekvens för individers upplevelse av stress och välmående. Han menar att det är vanligare 
att kvinnor framhåller ett större behov av att lönearbeta mindre och ägna mer tid åt 
hushållsarbete och barnomsorg. Kvinnor försöker därmed minska upplevelse av stress och 
otillräcklighet genom att dra ner på arbetstiden, vilket inte män känner liknande behov av. 
 
Våra respondenter visar dock inte upp ett enhälligt syfte med sin arbetstidsförkortning. 
 
Berit hänvisar sitt deltidsarbete till resorna från och till arbetsplatsen men också till ett behov 
av mer tid hemma. Hon säger: Det var… det är alltså den stora anledningen till att jag jobbar 
deltid, att jag pendlar. Sen kan jag ju… alltså… säga att de ultimata vore att gå ner ännu mer 
i arbetstid så man fick kortare dagar och mer tid hemma. 
 
När vi frågar Christer hur han kände det att bli ifrågasatt om sin begäran om deltidsarbete 
svarar han: Jag blev full i skratt, för i samma veva var jag väldigt trött på mitt jobb. Det är ett 
och ett halvt år sedan tror jag. Jag var väldigt trött på mitt jobb och tyckte att det här var dret 
och jag ville ha något annat att göra så jag pusha på dom och sa att jag ville ha nåt annat att 
göra. Typ inre tjänst om man säger så. Och fortsätter lite senare: Men det fanns inte och då 
kom den här tillfälligheten för då skulle ju Christina gå upp på full tid igen. Och då tänkte jag 
varför inte gå ner i tid då? Komma ifrån det en dag i veckan och det var ju smidigt.  
 
Christer berättar också om hur hans och hans sambos deltidsarbete haft olika inverkan på 
hem- och hushållsarbetet: Ja om man skulle se när hon jobbade deltid så gjorde hon mycket 
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mer hushållssaker om man säger så. Jag gör det jag också men inte alls i den utsträckningen. 
Tvätta, stryka och städa försöker vi väl båda två så gott det går tillsammans och så. Men när 
hon gick hemma så gjorde ju hon det dom onsdagarna. Så hon var ju trött när jag kom hem 
ifrån jobbet för att hon hade flängt runt och gjort så mycket. Jag prioriterar väl lite 
annorlunda kanske. Man behöver inte flänga runt så bara för att man är ledig en dag i veckan 
tycker jag. Det är väl det att jag är lite mer med mina barn. Hon ser ju hushållet lite mera.  
 
Även om Christer representerar en person, en man, så finns det skillnad mellan upplevelsen 
av att känna sig tillräcklig. Kanske för att han kan, som han säger, prioritera lite annorlunda? 
 
 
 
4.2.5 Föräldrarollen prioriteras framför yrkesrollen och egen tid 
 
Lönearbetet är viktigt ur ekonomisk och social synvinkel, men ändå är det familjen och 
hemmet som prioriteras.  
 
Anna uttrycker det så här: Så är jag ju lite grann så där att jag vill ha lite egen tid också. Jag 
har ju väldigt lite egen tid det har man ju. Det saknar jag ju verkligen i livet kan jag säga. 
På frågan vilken roll arbetet har i livet för Anna svarar hon: Ja det är ju inte nummer ett. Nej 
men absolut familjen går som nummer ett det är ju absolut det viktigaste. Men sen så är jag ju 
jätteglad att jag har ett jobb över huvud taget. 
 
Berit resonerar om relationen mellan arbete, familj och fritid: Nu är jag liksom mitt uppe i det 
där småbarns…ändå då. Så att då får man väl acceptera att det tar en större del av ens tid. 
Om man ser det som tre bitar så är det väl den egna tiden som har fått strukit på foten. Och 
säger senare: Ja man skulle önska mer tid överallt egentligen. Så är det ju. Det kanske inte 
funkar helt här (jobbet, vår anm.), man skulle vilja ha mer tid med barnen och man vill ha 
mer tid själv.  
 
Christer säger: Jag kan väl jobba över hur mycket jag vill men jag har sagt nej. Är man ensam 
i tjugoårsåldern då kan man jobba hur mycket man vill men när man närmar sig fyrtio år och 
har familj då prioriterar man lite annorlunda. På frågan vilken roll arbetet har i hans liv så 
svarar han: Ja det är ett nödvändigt ont höll jag på att säga. 
 
Doris säger: … men alltså min föräldraroll kan ingen annan ta så den är högst. Ja familjen är 
ju viktigast helt klart. Ja arbetet är ju också viktigt men liksom inte på samma vis är det inte. 
 
När vi frågar Ella om hur hon upplever relationen mellan arbete, familj och fritid säger hon: 
Arbete känner jag ju… det skulle jag önska var lite mindre än det är nu faktiskt. Och fritiden 
det är ju… ägnas… ibland undrar man varför man går i spinn och allt är runt barnen… gå 
själv snart. Men så egen tid… den blir för liten kan jag känna stundtals då. Det där att man 
själv skulle gå i väg och träna eller göra någonting det är lätt att det prioriteras bort. 
 
 På frågan vilken roll arbetet har i Fredrikas liv så säger hon: Ja den har mycket mindre roll 
nu efter att jag fått barn absolut. Man får ett helt annat fokus på jobbet alltså. 
 
Alla våra respondenter prioriterar familjen i första hand. Det är dock svårt att hitta en klar och 
tydlig koppling till den teori vi tagit del av. Men eftersom det var så uppenbart, detta att 
familjen kommer i första hand, visar på den norm och det fokus på familjelivet som faktiskt 
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existerar i vårt samhälle. Hur hade vi som intervjuare eller läsare reagerat om någon hade sagt 
att för mig kommer familjen i andra hand? Det är viktigare för mig med karriär eller egen tid?  
 
 
4.2.6 Individualisering 
 
Vi tycker oss se att våra respondenter lägger sina livsvillkor som till exempel tidsbrist eller 
andra tillkortakommanden på sig själva. Vi kan inte se att man varken söker eller hittar 
förklaringar till det som sker i arbetsliv och hemma på något annat plan än det individuella. 
 
Anna upplever att hon kan ha svårigheter att ta sig för att göra saker på egen hand, som till 
exempel att ta en promenad på kvällen. Hon säger: Men det blir inte att jag gör det. Men det 
är ju i och för sig bara att bestämma sig för att göra det. Det är ju bara att jag måste ändra 
mig själv liksom…att jag tar tag i det. 
Hon talar om att hon kan vara trött på eftermiddagarna och kan tycka att det är jobbigt om 
barnen vill ta med sig kompisar hem: Och då kanske rent egoistiskt så kan jag känna att bara 
för att jag är trött och har haft en jobbig dag ja… så ska det… det skulle ju inte vara något 
problem att dom tar med sig en varsin kompis hem. Jag brukar aldrig… det är väldigt sällan 
jag säger nej men det har jag gjort några gånger. Det måste man ju få göra. 
 
När Berit svarar på frågor om relationen mellan arbete, familj och fritid säger hon: … jag tror 
att jag nog känner mig lite otillräcklig överallt. Ehhhmm alltså på alla områden. Lite senare 
säger hon: Sen kan man bli otillfredsställd bara genom att man hela tiden tänker på att man 
inte räcker till… eller hur?  
 
På frågan om hon upplevt och kan definiera konkreta tillfällen då hon känt en balans mellan 
arbete och familj svarar Berit: Alltså men faktum är att jag ganska länge känt mig otillräcklig 
och på flera områden. Ehh… ja så jag håller nog på och bearbetar det där liksom för mycket 
känsla av otillräcklighet kommer från en själv. 
 
För Doris handlar det också om orsakerna till sakers tillstånd ligger hos henne själv: Jo men 
det blir nog också så… lite… att man tar på sig det själv kanske. Att man ska vara hemma. 
 
Liknande resonerar Ella när hon svarar på frågan om hon tror att det påverkar att hon är 
kvinna när det kommer till ansvarsfördelning: Jag tror egentligen man tar på sig väldigt 
mycket mer än man skulle behöva ta på sig. Ella säger: Det är ju viktigt att man liksom sätter 
upp att det här ska jag göra nu så får ni göra vad ni vill. 
 
Christer skiljer ut sig genom till exempel svara så här på frågan om vem av han och hans 
sambo som ansvarar för födelsedagskalas och inköp av presenter: Det ligger inte på mig om 
jag säger så…utan jag kan ju bli beordrad att åka och köpa presenter…men det är ju inte så 
att jag tänker på det själv. Överhuvudtaget verkar han ta lite lättare på sin situation. När vi 
frågar honom om han upplever sig vara tillräcklig på alla positioner i livet, som till exempel 
pappa, sambo, eller kompis svarar han: Jaa. När vi frågar om det är något som fått stryka på 
foten: Ja ibland har man ju mer eller mindre att göra det blir ju som det blir ibland. Också 
får man ju prioritera, ibland hinner man med allting och ibland inte. …… Det rullar på det är 
ingen som klagar. 
 
Med individualisering menar vi individens föreställning om att ens handlingar är bara 
förbundna med en själv, vilket gör att de val man gör också kan härledas till en själv. Tankar 
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om varför jag gör just de valen, eller omgivningens inverkan på mig är inte i fokus. En 
förklaring eller hänvisning till strukturella faktorer finns inte närvarande i våra respondenters 
tankar om arbetsdelning i hemmet, eller om deras upplevelse av att inte känna sig tillräckliga. 
 
 
 
4.2.7 Sammanfattning av resultat och analys 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att i våra respondenters familjer är det kvinnan som har 
huvudansvar för det obetalda hem- och hushållsarbetet. Även i den familj där vår respondent 
var en deltidsarbetande man kunde vi se att huvudansvaret av hem och barn ombesörjdes till 
största delen av kvinnan. Med huvudansvar menar vi det ansvar som verkar finnas ytterst för 
att hem- och hushållsarbetet behöver utföras eller ska utföras. Våra respondenter är medvetna 
om att det var främst deras mammor som tog eller fick det största ansvaret för hem och barn 
när de var små, men är medvetenheten lika stark när det gäller deras egen arbetsdelning i 
hemmet? Således har den traditionella könsarbetsdelningen varit något som både bestått men 
också är under förändring.  
 
Kön eller genus som begrepp är frånvarande i våra respondenters svar. När de pratar om 
exempelvis ansvarsfördelning eller uppgifter gällande hem- och hushållsarbete är det snarare 
en hänvisning till slumpen eller att det ”naturligt” har fallit sig så. Däremot tycks det finnas en 
föreställning hos flera av våra respondenter vad som räknas vara kvinnliga respektive manliga 
sysslor.  
 
Män kan, eller tillåts välja. Detta gäller både föräldraledighet, förkortad arbetstid eller när det 
handlar om det oavlönade hem- och hushållsarbetet. Män tar del i de hushållssysslor som 
passar dem eller som de tycker om att göra, medan kvinnor inte reflekterar över detta utan 
snarare gör arbetet för att det behövs göras.  
 
Deltidsarbete eller föräldraledighet är ännu idag något som starkt förknippas med kvinnor. 
Hälften av våra respondenter återger händelser från deras eller närståendes arbetsplatser, där 
mäns föräldraledighet eller önskemål om reducerad arbetstid mötts med olika typer av 
negativa reaktioner. 
 
Att arbeta deltid i stället för heltid är för kvinnorna i vår undersökning en förutsättning för att 
orka med förvärvsarbete och familj. Svaren från vår enda respondent som var en man skiljer 
sig i detta avseende. Hans avsikt med att förkorta sin lönearbetstid hade snarare sin grund i att 
han var trött på sitt jobb, och han för heller inte vid något tillfälle fram att deltidsarbetet är en 
förutsättning för att han ska orka med förvärvsarbete och familj. 
 
Alla våra respondenter för fram ett tydligt ställningstagande: Familjen är viktigast och 
prioriteras högst. Man ser småbarnsåren som en övergående period, en fas som kännetecknas 
av att föräldraskapet är det som betyder mest. 
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5. DISKUSSION 
 
Teorier ger inte en uttömmande bild av verkligheten. De är verktyg att använda för att 
analysera och abstrahera den komplexa verklighet vi befinner oss i. Jonasdottirs 
kärlekskraftsteori och Hirdmans genusteori tillsammans med Nordenmarks och Bekkengens 
analyser ger naturligtvis inte en helhetsbild av den situation våra respondenter befinner sig i, 
men är till hjälp för att förstå och förklara delar av vad som händer i deras vardagsliv och 
relationer.  
 
Vi instämmer i det som Nordenmark (2004) hävdar, att i samhällen som aktivt bedrivit 
jämställdhetspolitik har både fokus och förändringar till största del handlat om arbetslivet, 
alltså inom den offentliga sfären. Aktiva åtgärder mot till exempel jämställda löner har nog 
setts som en självklarhet. När däremot fokus riktats på den privata sfären, till människors 
hem- och familjeliv, verkar detta debatteras på ett helt annat sätt. När krav om till exempel 
delad föräldraledighet varit på tapeten, har detta kommit att uppfattas som ett intrång i 
individens och familjens privata sfär, saker som ibland kanske uppfattas vara var och ens 
ensak. Men om man vänder på detta resonemang kunde man kanske säga att det borde vara 
organisationers eller privata företags ensak att själva bestämma om till exempel jämställda 
löner eller könsmässig representation i styrelser eller på ledande befattningar? 
 
Sverige har antagit en jämställdhetsdefinition som uttalat säger att kvinnor och män ska ha 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. Det innebär alltså en 
delaktighet av både kvinnor och män i förvärvsarbete och familjeliv. Formellt sett finns det 
inga hinder för att detta ska ske. Uppenbarligen sker inte detta, eftersom statistik visar att det 
finns skillnader utifrån kön. Det kan vara värt att ställa frågan varför? Eller kanske börja med 
att ställa frågan om det är nödvändigt eller ens en angelägenhet för befolkningen att denna 
jämställda delaktighet ska finnas? 
 
Både Hirdmans teori om genusordning som Jonasdottirs teori om kärlekskraft har sin 
utgångspunkt i strukturella mekanismer. Den könsuppdelade statistik som finns att tillgå 
bekräftar på flera sätt teorierna. Däremot kan det vara svårt att koppla samman teorierna med 
enskilda individuella upplevelser. Tyvärr ställde vi aldrig frågan till våra respondenter 
huruvida de upplevde sig leva i ett jämställt förhållande. Men ingen av respondenterna ser i 
alla fall sin förkortade lönearbetstid som något orättvist, utan snarare som en förmån att kunna 
utnyttja när de befinner sig i fasen att vara småbarnsförälder. Med allt vad det kan tänkas 
innebära i ökad arbetsbörda i form av omsorgs- och hushållsarbete ser framför allt kvinnorna 
deltidsarbetet som en slags strategi att hantera tillvaron. Deras upplevelser av att få tiden att 
räcka till som småbarnsförälder härleder de inte till några orättvisor mellan könen, utan till att 
de själva ställer krav på hur det bör vara i hemmet. När vi ställer frågan om vad som skulle 
underlätta för dem i hushållsarbetet så är det ingen som för fram ett ökat ansvartagande av 
deras respektive sambos eller makar. Några uppger att extern hjälp i form av hushållsnära 
tjänster hade kunnat vara ett alternativ. Vi antar att om man upplevt sig leva i ett ojämställt 
förhållande hade man vid frågan om vad som skulle underlätta, fört fram en önskan om mer 
delaktighet av sin sambo. 
 
Vi upplever därför att det existerar en brist på överensstämmelse mellan statistik och teorier, 
och människors upplevelse av jämställdhet. Och det försvårar ett jämställdhetsarbete som har 
uppsatta mål som berör människors vardagsliv och privata sfär. Bekkengen (2002) är inne på 
att det svenska jämställdhetsbegreppet är könsneutralt och döljer att kvinnor befinner sig i en 
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underordnad ställning till män. Det är förhållandevis enkelt att se att så länge kvinnor ansvarar 
och tillför mer energi till hem och barn än vad män gör, förlorar de ekonomiskt på det. Och 
män förlorar i relationen till barnen, och barnen växer upp med en syn att kvinnor och män, 
mammor och pappor utför olika saker. Det är däremot inte lika enkelt att se att kvinnor 
upplever att denna energi- och kraftuttömning som det innebär för dem, skulle leda till en 
underordnad position i förhållande till män.  
 
Bör lagstiftning om föräldraledighet vara mer styrande? 
 
I början av vår studie medverkade vi vid en konferens om balans mellan familjeliv och 
arbetsliv. Flera olika personer medverkade och delgav sina upplevelser och tankar om detta. 
En man som befann sig i en ledande position på ett företag berättade om hur han nästan inte 
tog ut någon föräldraledighet alls när hans barn var små. Den senaste tiden hade han däremot 
varit hemma och upplevt att kvinnor och män på flera sätt egentligen var lika. Han drog som 
ett exempel när han arbetade och hans fru var föräldraledig hur han ofta glömde att handla på 
vägen hem. När han senare var hemma och frun var ute i arbetslivet märkte dom båda att det 
inte handlade om honom, utan det hände att även hon ibland inte kom hem med matvaror efter 
en hård arbetsdag.  
 
Vad vill vi säga med den här episoden? Jo, att delat ansvar för hem och barn kan också 
innebära att egenskaper som vanligtvis räknats vara kvinnliga egentligen handlar om 
egenskaper som utvecklats utifrån en slags upplevelsebaserad erfarenhet. Har man inte tagit 
huvudansvar för hem och barn så har man kanske varken upptäckt dessa egenskaper hos sig 
själv, eller fått en förståelse för vad det innebär. Under inledningen påvisade vi det faktum att 
föräldraskapet tenderar att medföra en mer ojämställd arbetsdelning i hemmet. Därför bör 
sökljuset riktas mot vad det innebär att vara förälder, eller kanske hellre vad det innebär att 
vara mamma och pappa. Om man anser att moderlighet och faderlighet representerar olika 
egenskaper blir det svårt att ha jämställdhetsmål som säger att kvinnor och män i samma 
utsträckning ska vara delaktiga i hem och familj. I så fall kommer kvinnan alltid vara mer 
hänvisad till omsorgsarbete.  
 
Därför anser vi att lagstiftning om föräldraledighet bör vara mer styrande. Och samtidigt, ur 
ett historiskt perspektiv, har lagar som upprättats inom den privata sfären, mött motstånd, men 
kommit att idag betraktas som självklarheter. Exempelvis när det 1950 bestämdes att båda 
föräldrarna skulle ses som sitt barns förmyndare, eller som 1974 när ett delat ansvar mellan 
föräldrarna infördes genom föräldraförsäkringens uppkomst (SCB, 2006) Att vi befinner oss i 
det läget vi är idag med synen på båda föräldrarnas ansvar och makt över barnen är därför 
inget som uppstått av sig själv, utan är frukten av aktivt jämställdhetsarbete.  
 
Vi inbillar oss att om kvinnor och män delar mer jämställt upp sin föräldraledighet kommer 
detta att resultera i att fler män också väljer att reducera sin lönearbetstid. Eller att fler kvinnor 
väljer att arbeta heltid. Utifrån att man inte känner ett dåligt samvete i att vara en otillräcklig 
mamma. Att valen görs utifrån andra faktorer än kön, som vi får en känsla av att det görs idag.  
 
Under resans gång har det slagit oss att vårt problem är något av ett I-landsproblem. För när 
det handlar om jämställdhet eller kvinnors rättigheter och möjligheter ur ett globalt 
perspektiv, handlar det ju faktiskt om liv och död. Kvinnor dör och dödas just i egenskap av 
att vara kvinnor. Gällande ekonomiska tillgångar och ekonomisk självständighet är kvinnor en 
utsatt grupp, och står många gånger helt i beroendeförhållanden till män. Exempelvis är 
uppskattningsvis 70 procent av världens 1,3 miljarder fattiga människor kvinnor, och av 
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världens cirka 854 miljoner vuxna analfabeter är cirka 544 miljoner kvinnor 
(www.un.dk/swedish/kvinnor). Våra problemställningar handlar om frågor rörande balans i 
livet och arbetsdelning mellan könen, och kanske jämförelsevis kan verka vara något slags 
konstruerat problem. Eller i alla fall ett västerländskt senmodernt problem, som utgår från att 
människor har behov av fenomen som balans eller ”egen” tid. Vi anser dock att vårt problem 
är angeläget och viktigt inte bara utifrån en eventuell befolkningskris, utan också för att vi tror 
att det föreligger en risk med att ”konservera” traditionella könsroller på det sätt som dagens 
föräldraskap tycks göra. Inte bara för att det leder till en ökad känsla av otillräcklighet för i 
första hand kvinnor, utan med en sådan bakåtsträvande utveckling så förlorar generation efter 
generation och samhällen på att individers val görs utifrån normer om kön, vad kvinnor och 
män bör eller inte bör göra, är eller inte bör vara. 
 
Vad är det som krävs för att det ska ske en uppluckring av den könsmässiga arbetsdelningen 
som ter sig så starkt rotad i den traditionella kärnfamiljen? Hur ska man kunna påvisa eller 
bevisa att ett delat ansvar för både barn och familj i längden gynnar både samhället och den 
enskilda individen? Det tror vi kan vara frågor som kan vara väl värt att fokusera på, så att 
individer kan tillägna sig den kunskap som Sveriges jämställdhetsmål bygger på, och tycka att 
detta är angeläget och viktigt. Att bygga en slags bro som går från forskning, statistik och 
politik till individ och familj.                                  
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INTERVJUGUIDE                               Bilaga 1
      
                   
Bakgrundsfrågor som rör sig runt uppväxtförhållanden, skoltid, utbildningsval etc. 
Nuvarande arbets- och familjeliv. Ev. resor till och från arbetsplatsen OBS Ta en fråga i 
taget!! 
 
 
Familjeliv 

1) Hur ser en typisk dag ut när du lämnar arbetsplatsen? 
2) Hur ser en typisk morgon ut hemma hos er? 
3) Hur ser arbetsfördelningen ut vad gäller hämtning, lämning samt vård av sjukt barn 

studiedagar etc 
4) Hur ser fördelningen ut när det gäller vardagssysslor såsom tvätt, matinköp, 

matlagning, städning  etc. 
5) Hur organiserar ni t.ex. födelsedagskalas, inköp av presenter, kontakt med släkt och 

vänner. 
6) Hur har ni kommit fram till hur ni fördelar hushållssysslorna i hemmet? 

 
Arbetsliv 

1) Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? 
2) Hur ser en typisk dag ut på din arbetsplats? 
3) Hur skiljer den sig från när du arbetade heltid? 
4) Hur blev det att just du gick ner i arbetstid? 
5) Känner du att du trots din förkortade arbetstid har samma möjligheter som tidigare att 

närvara vid möten, seminarier, fortbildningar etc. som anordnas på din arbetsplats? 
6) Vilken roll har arbetet för dig i ditt liv? 
 

 
Relationen mellan arbetsliv och familjeliv 
 

1) Hur ser du på relationen mellan arbetet, familj och fritid? 
2) Vid vilka konkreta tillfällen har du känt balans mellan arbets- och familjeliv? 
3) Reflektera om situationen idag känns balanserad eller om den skiljer sig från dessa 

tillfällen 
4) Finns det något du skulle vilja förändra i hem- och hushållsarbetet som skulle 

underlätta för denna balans? 
5) Finns det något du skulle vilja förändra på jobbet arbetsplatsen som skulle underlätta 

för denna balans? 
 



     

 

 
 Post 1 av 1 i SFST    
 

Länk till register o förarbeten

 
  Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall 

finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i 

många spalter kan dock, med den teknik som nu används inte läggas in i 

databasen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  
           SFS nr: 1995:584 
 
     Departement/ 
        myndighet: Näringsdepartementet 
 
           Rubrik: Föräldraledighetslag (1995:584) 
 
         Utfärdad: 1995-05-24 
 
   Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:442 
 
 ----------- 
 
 
Vilka som omfattas av lagen 
 
1 § En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från 
sin anställning enligt denna lag. 
 
Samma rätt har också en arbetstagare som 
 
1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har 
vård om ett barn, 
 
2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i 
sitt hem, 
 
3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning 
att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller 
har haft barn med denna förälder. 
 
Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av 
arbetssökande och arbetstagare finns i 16 §. Lag (2006:442). 
 
Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare 
 
2 § Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt 

http://www.riksdagen.se/


denna lag inskränks är ogiltigt i den delen. 
 
Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits 
eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som 
avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får 
det dock göras avvikelser från lagen i fråga om 
 
- anmälan om ledighet (13 §), 
 
- tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till 
arbete (15 § andra stycket), 
 
- den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens 
återgång till arbete (15 § tredje stycket). 
 
Genom ett kollektivavtal som kommit till på det sätt som anges 
i andra stycket får även bestämmas den närmare tillämpningen i 
fråga om 
 
- ledighetens förläggning (11 och 12 §§), 
 
- förbudet mot missgynnande behandling (16 §). 
 
Arbetsgivare som är bundna av ett kollektivavtal enligt andra 
eller tredje stycket, får tillämpa avtalet även på arbetstagare 
som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, 
om arbetstagarna sysselsätts i arbete som avses med avtalet och 
inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. 
Lag (2006:442). 
 
Rätten till ledighet 
 
Översikt över de olika formerna av föräldraledighet för 
arbetstagare 
 
3 § Det finns följande fem former av föräldraledighet för vård 
av barn m.m.: 
 
1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med 
hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §). 
 
2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader 
eller, under förutsättning att föräldern då har hel 
föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan 
föräldrapenning, 5 §). 
 
3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal 
arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en 
åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en 



fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet 
med föräldrapenning, 6 §). 
 
4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal 
arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, 
barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §). 
 
5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn 
(ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §). 
 
Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för 
kvinnliga arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller 
som ammar finns i 18-21 §§. Lag (2006:442). 
 
Mammaledighet 
 
4 § En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i 
samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av 
minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för 
förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte 
är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet 
vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen. 
 
Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma 
barnet. 
 
Mammaledighet behöver inte vara förenad med att 
föräldrapennning betalas ut. Vid ledighet för att amma barnet 
gäller inte 10-15 §§. Lag (2000:580). 
 
Hel ledighet med eller utan föräldrapenning 
 
5 § En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn 
till dess barnet är 18 månader oavsett om föräldern får 
föräldrapenning eller inte. 
 
En förälder har därutöver rätt till hel ledighet medan 
föräldern får hel föräldrapenning enligt 4 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 
 
För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot 
ett barn i avsikt att adoptera det skall tiden 18 månader i 
stället räknas från den tidpunkt då arbetstagaren fått barnet i 
sin vård. Är det fråga om adoption av arbetstagarens makes barn 
eller av eget barn, har arbetstagaren inte rätt till ledighet 
utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum. 
Rättten till ledighet för adoptivföräldrar upphör när barnet 
fyllt åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet har 
avslutat det första skolåret. Lag (2006:442). 



 
Delledighet med föräldrapenning 
 
6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en 
fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 4 kap. 
lagen (1962:381) om allmän försäkring har föräldern rätt till 
förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, 
en fjärdedel respektive en åttondel. Lag (2006:442). 
 
Delledighet utan föräldrapenning 
 
7 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid 
med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har 
fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har 
avslutat sitt första skolår. Lag (2006:442). 
 
Ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m. 
 
8 § Under den tid då en arbetstagare får tillfällig 
föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § 
lagen (1962:381) om allmän försäkring har arbetstagaren rätt 
till ledighet. 
 
En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie 
vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även 
om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på 
grund av att barnet är yngre än 240 dagar. Lag (2004:1251). 
 
Kvalifikationstid 
 
9 § Har upphävts genom lag (2006:442). 
 
Ledighetens förläggning 
 
Antalet ledighetsperioder 
 
10 § Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje 
kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, 
skall den 
anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. 
 
Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det 
gäller 
antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m. enligt 8 
§ 
eller ledighet för föräldrautbildning m. m. enligt 4 kap. 4 § 
andra 
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
 



Hur ledigheten får tas ut vid hel ledighet 
 
11 § Arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar 
som 
arbetstagaren begär. 
 
Hur ledigheten får tas ut vid förkortad arbetstid 
 
12 § Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över 
arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller 
vissa av arbetsveckans dagar. Lag (2001:143). 
 
Anmälan och beslut om ledighet 
 
13 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet 
enligt 
4, 5, 6 eller 7 § skall anmäla detta till arbetsgivaren minst 
två 
månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så 
snart 
som möjligt. I samband med sin anmälan skall arbetstagaren ange 
hur 
lång tid ledigheten är planerad att pågå. 
 
En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet med 
tillfällig föräldrapenning enligt 8 § skall anmäla ledigheten 
till 
arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om 
ledigheten 
beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon 
anmälningstid. 
 
14 § Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om 
ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. 
Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne 
lägga ledighet som avses i 11 § så att verksamheten hos 
arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning. 
 
Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut 
vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga 
ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan 
förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens 
verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke 
förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över 
arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under 
arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än 
arbetsdagens början eller slut. 
 
Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats 



på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall 
arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens 
lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om 
möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. 
Lag (2001:143). 
 
Återgång i arbete 
 
15 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och 
återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. 
 
Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt 
arbete, 
skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om 
detta. 
 
I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, 
får 
arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att 
arbetsgivaren tagit emot underrättelsen. 
 
Förbud mot missgynnande behandling 
 
16 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller 
en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet 
enligt denna lag, när arbetsgivaren 
 
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande 
till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under 
anställningsförfarandet, 
 
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till 
utbildning för befordran, 
 
3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, 
 
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan 
utbildning eller yrkesvägledning, 
 
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, 
 
6. leder och fördelar arbetet, eller 
 
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan 
ingripande åtgärd mot en arbetstagare. 
 
Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika 
behandling är en nödvändig följd av ledigheten. 
Lag (2006:442). 



 
17 § Om en arbetstagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl 
som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, skall 
uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om 
arbetstagaren begär det. Lag (2006:442). 
 
Särskilda bestämmelser om arbetstagare som väntar barn, nyligen 
fött barn eller ammar 
 
18 § En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött 
barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till ett annat 
arbete med bibehållna anställningsförmåner under förutsättning 
att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt 
föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § 
arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (2003:373). 
 
19 § En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund 
av 
detta inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har 
rätt 
att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna 
anställningsförmåner. 
 
Denna rätt till omplacering gäller dock endast från och med den 
sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för 
förlossningen. 
 
20 § Rätt till omplacering enligt 18 och 19 §§ gäller endast om 
det 
skäligen kan krävas att arbetsgivaren bereder kvinnan annat 
arbete i 
sin verksamhet. 
 
Är omplacering inte möjlig, har kvinnan enligt vad som 
föreskrivs 
i 
18 och 19 §§ rätt till ledighet så länge det krävs för att 
skydda 
hennes hälsa och säkerhet, dock utan bibehållna 
anställningsförmåner 
under den tid som ledigheten avser. 
 
Om det uppkommer möjlighet till en omplacering som bedöms kunna 
avse 
minst en månad, skall arbetsgivaren erbjuda kvinnan arbetet. 
 
21 § Den som vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 18 
eller 
19 § skall anmäla detta till arbetsgivaren. Beror 



omplaceringsbehovet 
på att kvinnan på grund av sitt havandeskap inte kan utföra 
fysiskt 
påfrestande arbetsuppgifter, skall anmälan göras minst en månad 
i 
förväg. I övriga fall skall anmälan göras så snart det kan ske. 
Sedan 
anmälan har gjorts skall arbetsgivaren snarast möjligt lämna 
besked 
om möjligheten till omplacering. Kan omplacering inte ske, 
skall 
arbetsgivaren fortlöpande pröva möjligheten till omplacering. 
 
Skadestånd 
 
22 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala 
skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning 
som 
har inträffat. 
 
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla 
bort. 
 
Rättegång 
 
23 § Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen 
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. 
 
Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 
34 
och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39 - 42 §§ 
samt 
43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen 
(1982:80) 
om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om 
annan 
talan tillämpas 64 - 66 och 68 §§ lagen (1976:580) om 
medbestämmande 
i arbetslivet på motsvarande sätt. 
 
Bevisbörda 
 
24 § Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar 
omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har 
blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, 
är det arbetsgivaren som skall visa att det inte har förekommit 
något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en 
nödvändig följd av föräldraledigheten. Lag (2006:442). 
 



Rätt att föra talan 
 
25 § I en tvist enligt 16 eller 17 § får 
Jämställdhetsombudsmannen föra talan för en enskild 
arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid 
Arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att 
föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) 
om rättegången i arbetstvister, får dock 
Jämställdhetsombudsmannen föra talan bara om organisationen 
inte gör det. 
 
Talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen behandlas som om 
talan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den 
arbetssökande. Det som enligt lagen om rättegången i 
arbetstvister gäller i fråga om den enskildes ställning i 
rättegången skall tillämpas också när ombudsmannen för talan. 
Lag (2006:442). 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - 
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