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I de nordiska länderna har man länge strävat efter ett mer jämställt samhälle. En 
av de politiska åtgärder man satsat på för att uppnå detta är mäns 
föräldraledighet. Under många år har stora satsningar gjorts för att öka mäns 
uttag av föräldraledighet men lite har egentligen hänt. Kvinnor tar fortfarande ut 
den största delen av föräldraledigheten och det största ansvaret för barnen. 
Kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden hindras självklart om ansvaret för 
barn och hem inte är jämställt fördelat. Syftet med denna litteraturstudie är att 
genom tidigare forskning undersöka vilka faktorer som påverkar mäns 
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föräldraledighet. 
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Inledning 

 

Att kombinera barn och familj med yrkesarbete kan vara svårt. I mitten av 1900-talet var det 

vanligaste att kvinnan var hemma och hade ansvaret för barnen medan mannen förvärvs-

arbetade. Men under 1960-70-talet började det hett debatteras om vikten av att kvinnor skulle 

ut i arbetslivet och ha samma möjligheter till autonomi som män. Det talades om en dubbel 

emancipation, det vill säga för att åstadkomma jämställdhet såg man det som nödvändigt att 

ändra både kvinnors och mäns traditionella roller. Man talade om att skaffa mamma jobb och 

göra pappa med barn (Klinth, 2005). Att få ihop kombinationen yrkesarbete och föräldraskap 

är inte bara av vikt för den enskilde individen, utan också i högsta grad av intresse för 

samhället i stort. Det är inte bara nödvändigt att det pågår en produktion av varor och tjänster, 

utan också att det föds tillräckligt många barn (Bekkengen, 2002). Oláh (2001) visade att 

jämställdhet i familjerna har positiva effekter både för individen och för samhället. Ett större 

uttag av pappaledighet, menar Olah, sammanhänger med minskad ohälsa, stabilare familjer 

och fler nyfödda barn vilket sammantaget skulle ha en positiv inverkan på svensk tillväxt. 

Klinth (2005) konstaterar att den dubbla emancipationen grovt har misslyckats, kvinnornas 

emancipation har lyckats genom att majoriteten av kvinnorna idag förvärvsarbetar. Men 

männen har inte i någon större utsträckning börjat ta ett större ansvar för barnen. Det är främst 

den offentliga barnomsorgen som tagit över männens ansvar (Klint, 2005). Kvinnors 

möjligheter på arbetsmarknaden hindras självklart om ansvaret för barn och hem inte är 

jämställt fördelat (Oláh, 2001). 

   År 1974 införde Sverige som första land en föräldraförsäkring som gav papporna möjlighet 

till betald föräldraledighet. Genom åren har Sveriges föräldraförsäkring utvecklats för att öka 

möjligheterna för familjer att dela på ansvaret för barnen (Klint, 2005). Andra nordiska länder 

har följt i Sveriges fotspår. De Nordiska länderna har därmed kommit längst gällande 

utvecklingen av föräldraförsäkringar och därmed mot en jämställdare fördelning av 

hushållsarbete och yrkesarbete (Brandth & Kvande, 2002). Olika politiska medel har använts 

för att öka männens uttag av föräldraledighet, bland annat genom att öka antalet dagar man 

kan vara föräldraledig, att ha en relativt hög inkomstgrundad ersättning vid föräldraledighet 

samt att en del av ledigheten är kvoterad till fadern. Den enda av dessa åtgärder som påverkat 

fördelningen av föräldraledighet mellan mödrar och fäder är den kvoterade delen. Efter 

kvoteringen i Sverige minskade antalet dagar som togs ut av fäder medan antalet fäder som 
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tog ut någon föräldraledighet ökade (Klinth, 2005). Trots jämlikhetssträvanden sen 1960-talet 

och väl utvecklade föräldraförsäkringar har lite alltså hänt i detta avseende. Varför har vi inte 

kommit längre? Det finns studier som uppmärksammat bestämningsfaktorer för fäders 

utnyttjande av föräldraledighet. Det saknas däremot utifrån uppsatsskrivarens vetskap en 

sammanställning av dessa studier. 

Syfte 

 
Syftet i studien är att utifrån tidigare forskning beskriva vilka förhållanden som påverkar hur 

fäderna utnyttjar sin rätt att vara föräldralediga. 

Frågeställningar 

 
• Vilka faktorer påverkar fäders utnyttjande av föräldraledighet? 

Metod 

 
Denna litteraturstudie kommer att analysera studier som haft som syfte att förklara fäders 

uttag av föräldraledighet. För att artiklar ska anses vara vetenskapliga ska de vara skrivna 

utifrån bestämda regler, bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser 

skall finnas med. Allt som påstås i en vetenskaplig artikel ska även vara förankrat i tidigare 

forskning eller i de egna resultaten, artikeln skall även förmedla ny kunskap. Artikeln bör vara 

skriven på engelska, då det anses vara vetenskapens officiella språk, men det finns även 

giltiga studier som enbart finns på till exempel nordiska språk (Friberg, 2006). En inledande 

litteratursökning genomfördes för att förstå och avgränsa problemområdet. Det var 

översiktliga och ostrukturerade sökningar som bidrog till relevanta sökord, en första 

avgränsning av problemområdet samt en inblick i vilka databaser som kan vara relevanta. 

Efter den inledande litteratursökningen och innan den egentliga litteratursökningen inleddes 

gjordes således vissa avgränsningar, detta för att få så relevanta träffar som möjligt för mitt 

problemområde. Sökningen begränsades till enbart databaser relevanta för mitt område, 

socialt arbete och genusfrågor. Följande databaser användes: 

 

• CSA Social Science (ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts, 

Communication Abstracts, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, CSA 

Social Services Abstracts, CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political 

Sience Abstracts, EconLit, ERIC, PAIS International, Physical Education Index, 
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PsycARTICLES och PsycINFO). 

• Gender Studies database 

 

Urvalet begränsades genom att enbart, i de databaser det var möjligt, artiklar som var ”peer 

reviewed” valdes, alltså artiklar som var vetenskapligt granskade. Vidare avgränsades studien 

genom att välja studier publicerade mellan 2000-2008, detta för att få fram så ny forskning 

som möjligt. Sökningar gjordes även i Libris bibliotekskatalog, dessa sökningar resulterade i 

tre avhandlingar och en artikel. Friberg (2006) skriver att vetenskaplig publicering kan ske i 

andra former än just artiklar och att avhandlingar är en viktig källa till kunskap. Efter 

genomläsning av ett antal studier avgränsades studien också genom att endast nordiska studier 

valdes, detta för att det är stor variation i rättigheterna till betald föräldraledighet för män 

mellan olika länder, i många länder finns knappt föräldraledighet överhuvudtaget. De 

nordiska länderna har utvecklat familjepolitiska tvåförsörjarmodeller, där transfererings-

system och offentlig service stödjer kvinnligt förvärvsarbete och i stor utsträckning också 

manligt omvårdnadsarbete. Samtliga nordiska länder har också infört föräldraförsäkringar 

med relativt lång varaktighet (Ferrarini, 2003). På grund av den stora skillnaden i 

förutsättningar för olika länder och att Norden är det område som kommit längst på detta 

område så avgränsades till endast nordiska studier. 

   De engelska sökord som användes var: paternity leave, paternal leave, father, men. 

Motsvarande svenska sökord som användes vad pappaledighet, föräldraledighet, pappa, män. 

Dessa sökord var primära och ändrades inte under processens gång. För att möjliggöra träffar 

med sökordens alla böjningsformer användes den söktekniska funktionen trunkering. Efter 

sökningarna lästes abstrakten på träffarna igenom. De träffar som uppfyllde syftet med 

studien det vill säga vad som påverkar mäns föräldraledighet, var skrivna mellan 2000-2008 

och utfärdats i något Nordiskt land valdes ut. I resultatet ingår nio artiklar och tre 

avhandlingar. Tabell 1 nedan visar hur sökningarna gick till. 
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Tabell 1. 

Beskrivning av sökningsprocedur. 

 

Dat. 

Sökn. 
Inform. 

källa 

 

Antal träffar 

 

Antal valda Urvärdering: Vad fick jag? 

 

13/11 CSA social sciences 

(advanced search, 

2000-2008) 

 

19 peer reviewed 

1 Få träffar. 

13/11 CSA social sciences 

(advanced search, 

2000-2008) 

 

54 peer reviewed 

4 Flera relevanta träffar som 

uppfyllde studiens syfte. 

 

 

14/11 

CSA social sciences 

(advanced search, 

2000-2008) 

 

89 peer reviewed 

0 Flera relevanta träffar som 

uppfyllde studiens syfte. 

 

 

 

14/11 

CSA social sciences 

(advanced search, 

2000-2008) 

 

30 peer reviewed 

1 Flera relevanta träffar som 

uppfyllde studiens syfte. 

 

14/11 

Gender studies 

database 

(2000-2008) 

 

50 

1  

 

14/11 

Gender studies 

database 

(2000-2008) 

 

40 

1  

24/11 Libris 

Bibliotekskatalog 

utökad sökning 

 

42 

3 Flera relevanta träffar som 

uppfyllde studiens syfte. 

24/11 Libris 

Bibliotekskatalog 

utökad sökning 

 

298 

1 Många träffar utförda tidigare än 

2000. 

 

Metoddiskussion 

 

En risk med litteraturstudier är att en allt för begränsad mängd relevant forskning valts ut och 

att urvalet är selektivt, det vill säga att forskaren väljer de studier som stödjer det egna 

ställningstagandet (Friberg, 2006). Föreliggande projekt har enbart studerat studier som 

genomförts mellan 2000-2008. Det är möjligt att förhållanden som påverkar uttag av 
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föräldraledighet förändras mellan generationer. Om så är fallet är inte resultaten här 

tillämpbara på framtida uttag av fäders uttag av föräldraledighet. Denna studie hade inga 

förutfattade föreställningar om orsaker till uttag av föräldraförsäkringen utan syftade till att 

beskriva vad tidigare forskning kommit fram till. Risken för selektivt urval för att stödja 

förutfattade meningar ses därför som liten. Av projektets 12 studier var 9 st utförda i Sverige, 

två i Norge och en i Finland. Detta resultat är föga förvånande då Sverige var det första landet 

i världen att införa rätten till föräldraledighet för fäder. Att inga av resultaten var från 

Danmark eller Island var dock förvånande. Fem studier var kvalitativa, sex var kvantitativa 

och en var en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod. Eftersom kvalitativa och 

kvantitativa studier ger olika typer av kunskap ger detta en bredare kunskap om fäders 

föräldraledighet än om bara den ena typen av studier inkluderats. 

Teoretiska perspektiv 

 

Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdmans teori om genussystem/genuskontrakt samt 

begreppet intersektionalitet kan appliceras på varför fäder trots politiska ambitioner inte 

utnyttjar föräldraledighet.  

Genussystem 

 
Hirdman (1997) menar att vi genom ordet genus kan sätta namn på vår förståelse om hur 

manligt och kvinnligt skapas. Hirdman definierar genussystemet som en dynamisk 

maktstruktur som reproduceras via en samhällsprocess. Genussystemet innehåller de 

tidsenliga, geografiska och kulturella förväntningar och begränsningar som ett genus måste 

förhålla sig till. Män och kvinnor är medskapare till systemet, men det betyder inte att de två 

grupperna är jämställda. Denna maktstruktur är grunden och förutsättningen för andra sociala 

ordningar såsom sociala och politiska ordningar. Enligt Hirdman är genus basen för att 

förändra samhället. Hirdmans genussystem består av två viktiga logiker (bärande 

bjälkar/principer). Dessa är isärhållande/dikotomi och hierarkisering. Isärhållandet av könen 

innebär enligt Hirdman att man håller isär könen och anser att de inte bör sammanblandas. 

Isärhållandets grund finns i arbetsfördelningen mellan könen och i föreställningar om vad som 

är manligt respektive kvinnligt. Hierarkisering innebär att männen är normen och kvinnorna 

är undantag eller underordnade männen. Det är isärhållandet som gör att mannen som norm 

legitimeras. Att hålla isär könen vad gäller sysslor, platser och egenskaper leder till att 

samhällets hierarki befästes. Ju större isärhållande desto starkare blir hierarkin. Hierarkin 
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byggs enligt Hirdman upp av ett genuskontrakt som finns mellan män och kvinnor. 

Genuskontraktet är osynligt men det påverkar hur samhället ser på män och kvinnor. 

Kontrakten är mycket konkreta föreställningar som handlar om hur män och kvinnor 

förväntas uppträda mot varandra. Genuskontrakten ärvs och förs vidare från generation till 

generation. Dessa kontrakt är bra redskap för att se de kvinnliga möjligheternas gränser, men 

ännu viktigare för att de tydliggör relationen mellan femininum och maskulinum. Det finns 

dock grund till konflikt i genuskontrakten. Denna konflikt handlar om kontraktens gråzoner. 

Hur långt kan kontraktets gränser sträckas till fördel för honom och henne?  

   Hur kan då en förändring av logikerna i genussystemet ske? Eftersom genussystemet hela 

tiden reproduceras kan det verka omöjligt att bryta. Hirdman förklarar att ju kraftigare 

isärhållandet av könen är desto starkare blir tanken om mannen som norm och ju svagare 

isärhållande desto mer ifrågasätts den manliga normen. Principerna om isärhållande och 

hierarki kan tänkas förlora sin kraft genom att dikotomierna förlorar sin logik eller att platser, 

egenskaper och sysslor blandas ihop (Hirdman, 1997).  

Intersektionalitet 

 
Intersektionalitet bör inte ses som en övergripande teori, utan snarare som ett analytiskt 

hjälpmedel eller begrepp. Behovet av att förstå komplexa maktrelationer gör begreppet 

intersektionalitet till ett viktigt redskap i maktanalyser (de los Reyes, Molina & Mulinari, 

2003). Författarna påpekar att utifrån ett intersektionellt perspektiv går kategorier som genus, 

ras, etnicitet, klass, sexuallitet och nationalitet inte att analysera för sig själva utan måste 

betraktas tillsammans eftersom de påverkar varandra. Exempelvis ses kvinnor aldrig enbart 

som kvinnor eftersom könsmaktsordningen – lika lite som etnicitet, sexualitet eller 

klasstillhörighet – inte räcker för att förklara hur ojämlikhet uppstår och hur makt utövas. 

Genom att sätta de olika kategorierna i centrum så kan förståelsen fördjupas och analysen som 

görs av till exempel varför en människas ställning i samhället ser ut på ett visst sätt bli mer 

innehållsrik (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2003). De los Reyes, Molina och Mulinari 

påpekar vidare att det inte finns några sociala positioner (eller identiteter) som inte skapas 

utifrån klass, kön och ras/etniska asymmetrier. Ojämlikhet kan aldrig förstås eller bemötas 

politiskt utan att ta hänsyn till denna simultana, tids – och rumsligt föränderliga konstruktion. 

Det är dessa föreställningar som gör det möjligt att påstå att ojämlikhet är biologiskt och 

oföränderligt. Om man i motsats till detta förhåller sig till makten som socialt skapad i skilda 

tidsmässiga och rumsliga sammanhang öppnas också möjligheten att analysera makten som 
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socialt skapad och alltså möjlig att förändra. Än viktigare skapar ett sådant perspektiv 

utrymme för överskridande politiska strategier (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2003). 

Resultat 

 
Efter att ha läst igenom litteraturen så formulerades tre övergripande områden: arbets-

relaterade förhållanden, ekonomiska och socioekonomiska faktorer samt livserfarenheter och 

förhållningssätt. 

Arbetsrelaterade förhållanden 

 
Flera studier visar att föräldrarnas arbetssituation påverkar fördelningen av föräldraledigheten.  

Både kvinnor och män uppger mannens arbetssituation som anledning till att han inte tar ut 

mer föräldraledigt (Bygren & Duvander, 2006, Bygren & Duvander, 2005, Sundström & 

Duvander, 2002, Lappegard, 2008, Haas, Allard & Hwang, 2002, Brandth & Kvande, 2002, 

Chronholm, 2004). Fäder som arbetet tre år före barnets födelse hade större sannolikhet för att 

ta ledigt än de som inte gjort det. Mödrar som hade samma erfarenhet var snabbare tillbaka på 

arbetet och mer benägna att dela föräldraledigheten (Sundström och Duvander, 2002). 

Lammi-Taskula (2008) kommer dock i sin studie fram till att faderns anställningssituation 

inte är någon signifikant faktor gällande fördelningen av föräldraledigheten utan att det främst 

var moderns anställningssituation som skapar förutsättningar för faderns föräldraledighet. 

Oavsett faderns egen anställningssituation menar Lammi-Taskula att det är mer troligt att han 

tar föräldraledigt om hans partner har en bra ställning på arbetsmarknaden. Kvinnans 

motivation att stärka sin position på arbetsmarknaden ses i flera studier som en viktig orsak 

till männens föräldraledighet (Bekkengen, 2002, Chronholm, 2004, Lappegard, 2008). 

   Fäder inom utbildnings-, hälso- och omsorgsyrken är mer benägna att vara föräldralediga 

(Lappegard, 2008). Färre pappor inom den privata sektorn använder pappaledighet i 

jämförelse med i offentlig sektor. Pappor som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser tar 

också ut mer föräldraledigt, detta kan bero på att dessa arbetsplatser ofta är stora och inom 

den offentliga sektorn. Kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn delar däremot sällan 

föräldraledigheten med sina män. Män anställda på större arbetsplatser tar oftare pappaledigt, 

troligtvis för att dessa arbetsplatser inte är lika sårbara för enskilda personers frånvaro, 

därmed blir det lättare för män att vara pappalediga. Om någon tidigare varit pappaledig på 

arbetsplatsen är även sannolikheten större att någon annan ska vara det (Bygren & Duvander, 

2006, Lappegard, 2008, Bygren & Duvander, 2005). Detta kan vara ett tecken på att det är 
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acceptabelt att vara föräldraledig och därför vågar andra följa efter (Bygren & Duvander, 

2006).  Lammi-Taskula (2008) kommer dock i sin studie fram till att huruvida fadern arbetar 

inom offentlig eller privat sektor inte är en signifikant faktor för fördelningen av 

föräldraledighet. Deltidsarbete, främst hos modern påverkade fördelningen av föräldra-

ledigheten negativt (Lappegard, 2008).  

   Sundström och Duvander (2002) kommer i sin studie fram till att det är två processer som 

avgör fördelningen av föräldraledighet, mellan modern och fadern om hur länge modern ska 

vara hemma samt faderns förhandling med arbetet. Lappegard menar att beslutet om hur länge 

mamman ska vara föräldraledig ofta är en fråga om när hon vill återvända till arbetet, fler 

fäder vill vara lediga men de hindras på olika sätt genom att föräldraledigheten ses som 

moderns rättighet.  

Ekonomiska och socioekonomiska faktorer  

 

Båda föräldrarnas inkomst påverkar fördelningen av föräldraledighet. Desto högre inkomst för 

män innebär mer pappaledigt medan desto högre inkomst för kvinnor leder till mindre 

mammaledigt. Detta gäller upp till taket på föräldraförsäkringen, både män och kvinnor som 

tjänar över taket är mindre föräldralediga (Sundström & Duvander, 2002, Lappegard, 2008, 

Haas, Allard & Hwang, 2002, Bygren & Duvander, 2005). Sundström & Duvander (2002) 

påvisar att faderns inkomst påverkar föräldraledigheten mer än moderns inkomst. Lammi-

Taskula (2008) finner dock inget signifikant samband mellan föräldrarnas inkomst och faders 

föräldraledighet i sin studie. Båda föräldrarnas lönenivå och utbildning påverkar fördelningen 

av föräldraledigheten (Sundström & Duvander, 2002, Lappegard, 2008, Bygren & Duvander, 

2005). Om båda föräldrarna är låginkomsttagare använder fadern mindre föräldraledighet 

(Sundström & Duvander, 2002). Bekkengen påpekar utifrån sin studie att mammornas 

föräldraledighet inte relateras till ekonomiska skäl, även om familjen förlorar lika mycket på 

att mamman är hemma (Bekkengen, 2002).  

   Fädernas ålder vid barnets födsel påverkade, fäder mellan 29-35 var mest benägna att vara 

pappalediga, moderns ålder var dock ingen signifikant faktor gällande mannens uttag av 

föräldraledighet (Lappegard, 2008). Fadern tar även ut mer pappaledighet om föräldrarna är 

gifta än om de är sambo. Förstagångsfäder är mer benägna vara föräldralediga än 

flergångsfäder vilket tyder på en mer traditionell arbetsfördelning vid flera barn (Lappegard, 

2008). Paren i Plantins (2001) studie uppger ekonomisk och tidsmässig rationalitet som en 

faktor som påverkat fördelningen av föräldraledigheten.  
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   Lammi-Taskula (2008) kommer i sin studie fram till att moderns utbildning men inte 

faderns påverkar fördelningen av föräldraledigheten. Plantin (2007) kommer i sin studie fram 

till att arbetarklasspappor tenderar att använda färre föräldradagar och uppehålla mer 

traditionella mönster för familjelivet än fäder från medelklassen. Samtidigt fanns det flera i 

Plantins studie som bröt mot klasspecifika beteenden vilket han menar är en indikation på att 

både köns och klassmönster utvecklas och att konstruerandet av faderskap måste ses på både 

ett individuellt och på ett samhälleligt plan. Brandth & Kvande (2002) kommer också fram till 

att både köns- och klassmönster påverkade föräldraledigheten. Brandth & Kvande kunde i sin 

studie se en skillnad i hur en man från medelklassen reflekterade kring beslutet att avstå 

föräldraledighet i jämförelse med en man från arbetarklassen. Båda dessa män prioriterade 

arbetet före familjen men medelklassmannen kände sig splittrad mellan jobb och familj 

medan mannen från arbetarklassen inte såg något dilemma med att inte vara föräldraledig. 

Livserfarenheter och förhållningssätt 

 

Plantin kommer i sin studie fram till att de traditionella maktstrukturerna, på olika sätt, 

fortfarande inverkar på männens föräldraskap. Samtidigt menar Plantin att även andra faktorer 

påverkar faderskapets utformning, såsom exempelvis tidigare livserfarenheter, individuella 

livsmål, kärleksrelationen till partnern, fas i föräldraskapet, relationen till arbetsmarknaden 

eller familjens ekonomiska situation. Plantin påvisar att föräldrarnas berättelser om 

familjelivets organisering genomgående baseras på en meningsskapande process och en 

strävan mot ett gemensamt familjemål. Denna känsla av att sträva mot ett gemensamt 

familjemål (att sörja för familjens och barnens bästa) gjorde att majoriteten av paren var nöjda 

med de fördelningsprinciper man utformat inom familjen. Detta trots att nästan hälften av 

paren hade en traditionell ansvarsfördelning som var relativt oflexibel. Många av männen 

undervärderade sin egen kompetens som föräldrar och tillskrev mödrarna större 

föräldraförmåga främst på det känslomässiga planet och när det gällde att organisera. De 

flesta fäderna, även de som i praktiken inte utförde något hushållsarbete alls, var engagerade i 

barnens fritidsaktiviteter och betraktade det som ett viktigt ansvar i faderskapet (Plantin, 

2001). Plantin påpekar vidare att en stor grupp av männen tycks uppvisa nya former och 

uttryck för en manlig könspraktik som inte utmärkt tidigare generationers fäder. Mer än 

hälften av männen var exempelvis delaktiga i hemarbetet och kände ett stort ansvar för 

omvårdnaden av barnen. När paren berättade om fördelningen föräldraledigheten framkom att 

fördelningen sågs som en sammanvägning mellan olika yttre och inre förväntningar på 
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moder- och faderskapet. Paren menade att man tillfredsställer både kvinnans egna och 

samhällets förväntningar på moderskapet och faderskapet. Männen tar sitt försörjaransvar och 

fungerar främst som ”back-up”. Som förklaring återkommer även känslan av ett gemensamt 

familjemål, även om man delar föräldraledigheten på ett traditionellt sätt så gör föräldrarna 

ingen skillnad mellan primärt och sekundärt omsorgsgivande. Plantin pekar på att dessa 

argument samt det ekonomiska argumentet som föräldrarna uppgav visar på att de faktorer 

som har starkast inverkan på hur föräldraförsäkringen utnyttjas ligger utanför själva 

föräldraförsäkringens konstruktion. 

   Bekkengen (2002) finner att det aktiva faderskapet främst framställs som något mannen bör 

göra för sin egen skull, på detta sätt separeras diskussionen om faderskap från den om 

jämställdhet.  Att männen är barnorienterade och motiverade att ta ett delat ansvar för sina 

barn är positivt bidragande till hans föräldraledighet (Bekkengen, 2002). En annan 

förutsättning för att föräldrar ska dela på föräldraledigheten är även att både mannen och 

kvinnan betraktar detta som viktigt (Chronholm, 2004, Bekkengen, 2002). Flera författare 

menar att delad föräldraledighet i hög grad är ett delat familjeprojekt där båda föräldrarnas 

önskemål påverkar (Chronholm, 2004, Plantin, 2001, Sundström & Duvander, 2002, Haas, 

Allard & Hwang, 2002, Bygren & Duvander, 2005). Mannens möjligheter att utveckla sitt 

faderskap är alltså beroende av kvinnans möjligheter att utveckla sitt yrkesliv (Chronholm, 

2004, Plantin, 2001). Chronholm (2004) påpekar att utifrån hans resultat verkar det ovanligt 

att enbart den ena av dessa båda faktorer skulle ha bidragit till beslutet att dela på 

föräldraledigheten.  

   Uppfattningar om vad som är bra för barn ändras hela tiden. Tidigare forskning om barn har 

ofta påpekat vikten av modern, det är därför viktigt att man på vetenskaplig väg visar att båda 

föräldrarna är viktiga (Bekkengen, 2002). Paren i Bekkengens studie påpekade barnets bästa 

som centralt i valet hur föräldraförsäkringen skulle disponeras. Att barnet fick vara hemma så 

länge som möjligt innan det började inom den offentliga barnomsorgen samt att barnet sen 

inte behövde gå så långa dagar på dagis sågs som viktigt. Eftersom modern sågs som 

huvudansvarig för barnet så blev det hon som var hemma länge och hon som gick ner i 

arbetstid. Fäder som gått ner i arbetstid efter att de fått barn var nästan obefintliga 

(Bekkengen, 2002). 

   Bekkengen ifrågasätter att den nya mannen skulle vara familjeorienterad utan menar att han 

snarare är barnorienterad då det främst påpekas att han ska vara föräldraledig för sin egen 

skull eller för barnets, inte för att öka kvinnans möjligheter. Den manliga normen förändras 

men den behåller sin dominerande ställning (Bekkengen, 2002). En politisk strategi man 
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använt sig av för att öka mäns uttag av föräldraledighet är pappaledighetskampanjer, där man 

på olika sätt skapat normbilder av hur män bör känna, tänka och agera (Klinth, 2006). Fokus i 

dessa kampanjer har sett olika ut under olika perioder. Mellan 1976-2001 framställdes 

föräldraledigheten för män snarare som en rättighet än en skyldighet, männens frihet att välja 

påpekades. Hindren sågs komma utifrån och männens egen motivation ifrågasattes inte.  

2002-2006 ändrades perspektivet, nu förväntades männen ta fullt ansvar. Nu placeras 

pappaledighet inom ramen för jämställdhet mellan könen med den konsekvensen att både män 

och kvinnors möjligheter och fördelar framhölls inte bara männens. Klinth (2006) kommer i 

sin studie fram till att dessa kampanjer sänt ut viktiga signaler till föräldrar om barnen som ett 

gemensamt ansvar. Kampanjerna gjorde fäderna synliga som föräldrar, genom att framställa 

männen som aktiva fäder istället för bara familjeförsörjare.  

 

Tabell 2.  

Sammanfattning av studiernas urval, syfte, metod, land studien genomförts i samt slutsatser. 

 
Författare Typ av studie 

Urval 
Syfte Metod Land  Slutsatser 

 

Plantin, 2001 Kvalitativ 
 
(30 par) 

Få djupare inblick i mäns 
upplevelser och 
erfarenheter av att vara 
fäder. 

Intervju Sverige En sammanvägning mellan yttre och inre 
förväntningar på föräldraskapet, 
ekonomisk och tidsmässig rationalitet och 
känslan av gemensam delaktighet i 
familjeprojektet är förhållanden som 
påverkar fördelningen av 
föräldraledigheten. 

Sundström & 
Duvander, 
2002 

Kvantitativ 
 
(28 503 barn) 

Undersöka vilka faktorer 
som avgör fäders 
engagemang i barnomsorg. 

Studera 
registerdata 
gällande 
fördelning av 
föräldraledighet 
för föräldrar till 
barn födda 1994 

Sverige Inkomst, utbildning, arbetssituation, 
antalet barn påverkar fördelningen. Två 
processer tycks avgöra fördelningen, 
mellan modern och fadern samt mellan 
fadern och arbetet. 

Plantin, 2007 Kvalitativ 
 
(30 par) 

Undersöka hur social klass 
och olika ekonomiska 
förhållanden påverkar 
mäns föräldraskap. 

Intervju Sverige  Klasstillhörighet påverkar fördelningen av 
föräldraledigheten.  

Bygren & 
Duvander, 
2006 

Kvantitativ 
 
(3755 par) 

Undersöker hur båda 
föräldrarnas arbetssituation 
påverkar fäders 
användning av 
föräldraledighet. 

Registerdata 
från 
tvåförsörjarfami
ljer som fick 
första barnet 
1997 

Sverige Arbetsplatsfaktorer och förebilder på 
arbetsplatsen påverkar fördelningen av 
föräldraledighet. 
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Lappegard, 
2008 

Kvantitativ 
 
(167 234 
barns 
föräldrar) 

Analysera fördelningen av 
föräldraledighet och 
beslutsfaktorerna. 

Studerar 
registerdata 
1993-1997  
(1993 
kvoterades 1 
mån till pappan) 

Norge Kvotering, ekonomi, antalet barn, ålder, 
civilstånd, utbildning, arbetsplatsfaktorer 
påverkar fördelningen av 
föräldraledigheten. 

Haas, Allard 
& Hwang, 
2002 

Kvantitativ 
 
(317 fäder) 

Undersöka hur arbets-
organisationens kultur 
påverkar mäns användning 
av föräldraledighet. 

Enkät Sverige Arbetsorganisationens kultur, individuella 
faktorer, ekonomiska hinder påverkar 
fördelningen av föräldraledighet. 

Brandth & 
Kvande, 
2002 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
(Alla män i 
Trondheim o 
Orkdal som 
blev fäder 
mellan maj 
1994- april 
1995) (30 par 
intervjuades) 

Undersöka hur fäder 
konstruerar olika faderskap 
genom förhandlingar i 
relation till 
föräldraledigheten och 
olika arbetsförhållanden. 

Enkät och 
intervju 

Norge Genus och klass samspelar i 
förhandlingarna mellan jobb och 
föräldraledighet. 

Klinth, 2006 Kvalitativ 
 
(kampanjer) 

Undersöker hur faderskap 
och könsrelationer har 
förståtts och 
kommunicerats i statliga 
pappa-ledighetskampanjer 
1976-2006 

13 inter-
nationella 
kampanjer och 
20 nationella 
kampanjer 

Sverige Kampanjer för delad föräldraledighet en 
viktig politisk signal för att uppnå en 
jämställdare fördelning av 
föräldraledigheten. 

Bygren & 
Duvander, 
2005 

Kvantitativ 
 
(3755 par i 
Stock-holms 
län som blev 
föräldrar 
första gången 
1997)  

Beskriva hur karakteristik 
på föräldrarnas 
arbetsplatser påverkar 
deras beslut om hur 
föräldraledigheten delas. 

Studerar 
registerdata 

Sverige Arbetsplatsfaktorer, förebilder på 
arbetsplatsen, utbildningsnivå, inkomst 
påverkar hur föräldraledigheten delas.  

Lammi-
Taskula, 
2008 

Kvantitativ 
 
(1371 fäder 
som fick barn 
1999 och 
varit 
föräldralediga
). 

Förstå könsfördelningen av 
föräldraledighet i Finland. 

Enkät Finland Anställningssituation och 
könsrollsideologin inom familjen påverkar 
fördelningen av föräldraledighet. 

Bekkengen, 
2002 

Kvalitativ 
 
(8 par 
blivande 
förstagångs- 
föräldrar samt 
femton chefer 
och femton 
arbets-
kamrater,) 
 

Identifiera strukturer och 
mekanismer inom arbetsliv 
respektive familjeliv som 
påverkar kvinnors och 
mäns relation till arbete 
och familj i allmänhet och 
uttaget av föräldraledighet 
i synnerhet.  

Intervju Sverige Mannens egen vilja att vara föräldraledig –
mest avgörande faktorn för hur 
föräldraledigheten delas. 

Chronholm, 
2004 

Kvalitativ 
 
(använt minst 
120 dagar 
föräldraledigt 
1992-1999, 
19 intervjuer) 

Undersöka bakgrunden till 
mäns beslut att ta en lång 
föräldraledighet, hur de har 
upplevt sin 
föräldraledighet samt vilka 
konsekvenser de bedömer 
att detta har haft för dem 
själva och deras familj (ur 
ett livshistoriskt 
perspektiv). 

Intervju Sverige Pappaledigheten ökar om båda föräldrarna 
ser det som viktigt och tar beslutet långt i 
förväg. Mannens barnorientering och 
kvinnans studie- och yrkesorientering ökar 
förutsättningen för pappaledighet. 
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Diskussion 

 
Denna litteraturgenomgång har funnit att tre typer av förhållanden verkar hänga samman med 

fäders uttag av föräldraförsäkringen: Arbetsrelaterade förhållanden, ekonomiska och 

socioekonomiska faktorer och livserfarenheter och förhållningssätt. 

Både kvantitativa och kvalitativa studier har genomförts med syfte att förstå vad som påverkar 

fördelning av föräldraledighet. De kvantitativa studierna pekade på olika faktorer såsom 

inkomst, utbildningsnivå, arbetsplatsfaktorer, antalet barn, ålder, civilstånd och kvotering som 

på olika sätt påverkade fördelningen av föräldraledigheten. De kvalitativa studierna pekade på 

faktorer som männens valmöjlighet, klasstillhörighet, genus, föräldrarnas barn– respektive 

yrkesorientering som faktorer som påverkar pappors föräldraledighet. 

   Majoriteten av de kvantitativa studierna kom fram till liknande resultat. Resultaten från 

dessa visade att högre utbildning och högre inkomst i familjerna ökade sannolikheten för att 

pappan skulle vara föräldraledig, att fler pappor inom den offentliga sektorn, på 

kvinnodominerade arbetsplatser och på stora arbetsplatser var pappalediga. 

Förstagångspappor var mer föräldralediga än flerbarnspappor. Om det fanns en manlig 

förebild på arbetsplatsen som varit föräldraledig tidigare så var det troligare att en annan 

pappa på den arbetsplatsen skulle vara det. Män mellan 29-35 år var mer benägna att vara 

föräldralediga än äldre. Lammi-Taskulas (2008) studie fann dock motstridiga resultat. 

Författaren kom fram till att det inte fanns något signifikant samband mellan faktorerna 

inkomstnivå, faderns ålder, om fadern arbetade inom offentlig eller privat sektor samt 

utbildningsnivå och faderns föräldraledighet. Hon fann istället att det var moderns 

anställningssituation som skapar förutsättningarna för pappans föräldraledighet samt att 

könsrollsideologin inom familjen verkar vara en betydligt mer avgörande faktor än ekonomisk 

rationalitet. Att Lammi-Taskula (2008) kom fram till så annorlunda resultat än andra studier 

kan förklaras med att hennes urval är män som varit mer föräldralediga är män i allmänhet, 

alltså män som egentligen inte representerar män i allmänhet. Lammi-Taskula använde 

enkäter medan majoriteten övriga kvantitativa studierna använde registerdata. Lammi-

Taskulas studie var den enda som var utförd i Finland vilket också kan bidra till skillnaden i 

resultat. Chronholms (2004) kvalitativa studie fann liksom Lammi-Taskula att 

könsrollsideologin inom familjen var betydelsefull för pappans uttag av föräldraledighet.  

Lammi-Taskula och Chronholm studerade bara män som varit föräldralediga.  I övriga studier 

ingick män som skulle bli/var fäder oavsett om de tog föräldraledighet eller inte. I hälften av 

studierna är det självrapporterad data kring föräldraledighet som man utgått ifrån (Plantin, 
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2001, Haas, Allard & Hwang, 2002, Plantin, 2007, Brandth & Kvande, 2002, Lammi-Taskula, 

2008, Bekkengen, 2002 och Chronholm, 2004). Vid självrapporterad data så finns risken för 

minneseffekter, dvs. att man glömt hur mycket tid man faktiskt varit föräldraledig eller vad 

som egentligen ledde fram till beslutet. Det finns också en risk för överrapportering av sin 

föräldraledighet på grund av en vilja att framstå som bra. Alternativet till självrapporterad 

information om föräldraledighet är registerdata. Fyra av studierna hade använt sådan 

information (Sundström & Duvander, 2002, Bygren & Duvander, 2006, Lappegard, 2008, 

Bygren & Duvander, 2005).  

   Chronholm (2004) har i sin studie fokuserat på män som varit föräldralediga en längre tid 

och under den ledigheten haft huvudansvaret för sina barn, alltså en grupp män som bryter 

mot normen. Chronholm påpekar därför att resultaten inte kan anses vara representativa för 

svenska män i allmänhet. Trots detta är hans resultat intressanta, då de visar på faktorer som 

främjar föräldraledighet. För att undersöka hur generella resultaten i Chronholms studie är 

krävs dock vidare studier där även män med kortare eller ingen föräldraledighet ingår.  

      Bekkengen (2002) nyanserar bilden av att föräldraledighet självklart speglar jämställdhet. 

Man fann att det finns föräldrar som inte delar på föräldraledigheten men som ändå delar 

jämställt på omvårdnaden om barnen genom att de arbetar sådana tider att de kan gå om 

varandra. Därmed har båda föräldrarna haft ensamt ansvar för barnet men ser man till 

statistiken så ser det ut som om de har en traditionell fördelning av ansvaret för barnen. 

Samma tendens kunde ses åt andra hållet, alltså i par där fadern tagit ut en relativt stor del av 

föräldraledigheten men gjort det i samband med att partnern också varit ledig och därmed inte 

i någon större utsträckning haft något eget ansvar för barnet. Bekkengen påpekar vidare att 

man genom statistik kan få fram intressant information men att denna information inte 

nödvändigtvis ska ses som ett tecken på hur jämställt samhället är. Bekkengen efterlyser dock 

studier på förekomst av att pappor tar föräldraledighet men inte ansvarar för barnen och 

omvänt. Bekkengen och Plantin (2001) diskuterar kring i vilken utsträckning 

föräldraförsäkringen kan påverka jämställdheten. Utifrån sina resultat menar författarna att det 

är mekanismer utanför själva föräldraförsäkringens utformning som påverkar jämställdheten. 

Bekkengen pekar till exempel på frågan om kvotering. Antar man att en kvotering av 

föräldraledigheten skulle leda till att män tog ut mer föräldraledighet så torde det vila på en 

föreställning om att det är andra än papporna själva som hindrar dem från att använda sina 

föräldradagar. Med utgångspunkt i sina resultat menar Bekkengen att det tycks ologiskt att 

hindren skulle komma utifrån. Författaren menar att en total kvotering nog skulle leda till 

tidigare dagisdebut och användande av barnflickor inte till ökad pappaledighet. 
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   I de renodlade kvantitativa studierna studerade alla, utom Haas, Allard och Hwang (2002), 

ålder. Endast Lappegard kom fram till att det var en signifikant faktor för fördelningen av 

föräldraledighet och då var det enbart faderns ålder som var en signifikant faktor. Flertalet 

studier kom fram till att båda föräldrarnas arbetssituation påverkade men i vilken utsträckning 

respektive förälders arbetssituation påverkade skilde sig åt mellan de olika studierna. Bygren 

& Duvander (2005) kommer i sin studie fram till att faderns arbetssituation påverkar mer än 

moderns. Medan Lammi-Taskula kom fram till att moderns arbetssituation var den mest 

signifikanta faktorn för att pappan ska ta ut föräldraledighet. Ytterligare studier kring detta 

behövs alltså. 

Överraskande nog så uppmärksammas inte amningens betydelse i studierna som ingår i denna 

litteraturgenomgång. Det är oklart om huruvida detta beror på att man inte frågat om amning 

eller om studiepersonerna inte ansett det vara viktigt. Inte heller har man uppmärksamamt hur 

t.ex fäder blir bemötta i det lokala samhället då de är föräldralediga och hur detta eventuellt 

påverkar deras benägenhet att vara föräldralediga. Bemöts de t.ex på samma sätt som mödrar 

av barnavårdscentralers personal? En studie kring skillnader i kraven på mödrar och fäder vid 

en familjeutredningsenhet visade på stora skillnader i hur stora krav som ställdes på mödrar 

respektive fäder (Smith & Holmberg, 2008).    

Teoretiska perspektiv 

 
Flera av studierna kring fäders uttag av föräldraledighet kan kritiseras utifrån ett 

intersektionellt perspektiv som pekar på vikten av att uppmärksamma hur förhållanden 

samverkar (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2003). Vi är inte bara män och kvinnor vi har 

även olika förutsättningar utifrån etnicitet, klass, sexualitet och så vidare. T.ex. diskuteras 

männens klasstillhörighet och etnicitet i väldigt liten utsträckning.  

   Hirdmans teori om hur genussystemet skapas och upprätthålls kan också bidra till att förstå 

svårigheten med att få fäder att utnyttja föräldraledigheten. En bärande punkt i denna teori är 

isärhållandets logik dvs att man inte ska blanda manligt och kvinnligt. Att få män att sköta 

barn och hem samtidigt som kvinnor yrkesarbetar står i strid med grundläggande 

föreställningar om kön. För att få en jämnare fördelning av ansvar mellan barn och arbete 

mellan könen behöver vi därför kanske ha en förståelse av denna isärhållande logik. Hirdmans 

kritik kan även riktas mot forskares sätt att studera kvinnor och män. Detta påpekar t.ex. 

Bekkengen (2002) som menar att vi jämför kvinnor med kvinnor och män med män. Vi 

missar därmed att t.ex. en kvinnlig egenföretagare har andra förutsättningar än en manlig. För 
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att försvaga mäns starkare position i samhället och förstärka kvinnors behövs det därför göras 

jämförelser mellan mäns och kvinnors olika förutsättningar.  

   Utifrån ett intersektionellt perspektiv så är det även viktigt vi gör jämförelser inom gruppen 

gällande skillnader i förutsättningar för fäders föräldraledighet. För att få reda på vad som 

påverkar pappors föräldraledighet så är det därför viktigt att se till flera maktstrukturer såsom 

kön, klass och etnicitet. Medelklassnormen blir tydlig i flera studier då man inte reflekterar 

alls kring begreppet klass och vilka skillnader i förutsättningar för föräldraledighet som finns 

beroende på olika klass. Trots att man i flera studier undersökt medelklassfamiljer där båda 

föräldrarna arbetar, har man inte reflekterat kring de särskilda förutsättningar som råder för 

denna grupp. Medelklassen blir norm genom att den inte diskuteras. Plantin (2007) är en av de 

få som undersöker skillnader i hur män från olika social klass skapar sitt faderskap. Det 

reflekteras inte över att denna grupp möjligtvis kan ha större valmöjligheter än exempelvis 

fäder från arbetarklassen. I medelklassfamiljer kan man kanske tala mer om att det faktiskt 

ofta är ett val om vem som ska vara hemma, men är man från en annan socioekonomisk 

bakgrund så kanske man inte på samma sätt har ett val, utan då är priset för föräldraledighet 

mycket högre. Exempelvis i ett par där den ena föräldern är lågutbildad och arbetslös och har 

lägsta föräldrapenningen medan den andra föräldern arbetar som vikarie på ett dåligt betalt 

arbete. På förälderns arbetsplats är man negativt inställd till föräldraledighet, då är det inget 

lätt val för den som arbetar att stannar hemma eftersom man eventuellt då mister sin inkomst. 

Samtidigt kan man ju argumentera att relationen till familjen och sina barn aldrig kan värderas 

i pengar men det är ett faktum att har man skaffat barn så har de behov av mat på bordet och 

kläder på kroppen och det kostar pengar. 

   Plantins (2001) studie kan bekräfta Hirdmans teori. Mammorna och papporna uppgav 

ekonomisk och tidsmässig rationalitet som en av orsakerna till hur de delat på 

föräldraledigheten. Man tycker att familjen får störst gemensam vinning av att kvinnan tar ut 

den längsta föräldraledigheten. Förutsättningen för detta argument skulle enligt Hirdman 

kunna bottna i en patriarkal struktur. Vad denna skillnad på sikt kan betyda för kvinnan 

diskuteras sällan eller aldrig. De flesta paren i Plantins studie var nöjda med den traditionella 

fördelningen av sysslor (såsom barnomsorgen), vilket också kan ses som ett tecken på båda 

könens upprätthållande av genusordningen. 

   Argumentet att pappors uttag av pappaledighet till stor del beror på ekonomi tycks logiskt 

samtidigt som en del tyder på att det inte är så. Bekkengen (2002) ifrågasätter detta utifrån att 

männens föräldraförsäkring från och med 1986 i Sverige knöts till den egna inkomsten från 

att tidigare varit baserad på moderns inkomst. Denna åtgärd gav inget utslag i 
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föräldraledighetsstatistiken. När ersättningen var som högst låg den på 90 % av inkomsten 

och inte heller då ökade männens uttag av föräldraledigheten. Bekkengen påpekar vidare att 

studier visat att de par som förlorade ekonomiskt på att pappan tog ut föräldrapenning var 

också de par som i stor utsträckning delade. I de par där det inte skulle spela så stor roll vem 

av föräldrarna som var hemma stod mamman för huvuddelen av uttaget. Ett sätt att tolka detta 

är enligt Bekkengen att mäns individuella inkomst och bidrag till familjeekonomin anses vara 

viktigare än kvinnors. Mammornas föräldraledighet relateras inte till ekonomiska skäl, även 

om familjen förlorar lika mycket på att mamman är hemma (Bekkengen, 2002). Utifrån 

Hirdmans logik om mannen som norm kan man i resultatet se tecken på att både kvinnorna 

och männen oftast lever upp till sina normer och förstärker den andes norm. Männens starka 

roll som familjeförsörjare påpekas i flera studier som en roll som fortfarande lever starkt. Och 

normen om kvinnan som huvudansvarig för barnen lever också enligt flera studier starkt. 

Båda könen förstärker mannen som norm genom att både kvinnor och män uppger mannens 

arbetssituation som anledning till att han inte tar ut mer föräldraledigt. Båda tar mer hänsyn 

till hans arbetssituation än kvinnornas. Mannens inkomst och arbete ses som viktigare än 

kvinnans. 

   Utifrån ett intersektionellt perspektiv så vore det intressant att studera hur exempelvis två 

homosexuella föräldrar från arbetarklassen med invandrarbakgrund delar ledigheten, då dessa 

har helt andra förutsättningar än en heterosexuell medelklassfamilj gällande förutsättningarna 

för fördelningen av föräldraledigheten. I samtliga studier är urvalet heterosexuella 

män/föräldrar med biologiska barn. I dagens samhälle är det vanligt med andra 

familjekonstellationer såsom homosexuella familjer och familjer där föräldrarna separerat. 

Brittiske forskaren Gillian Dunne har till exempel gjort en livshistoriestudie av lesbiska 

kvinnors erfarenheter. Dunne kom fram till att de har en mycket mer jämställd fördelning av 

hushållsarbete och barnomsorg än heterosexuella par. Dunne blev då intresserad om liknande 

jämställdhets mönster kunde ses hos homosexuella manliga föräldrar. (Dunne, 2000).  

 

” -Både forskningen kring lesbiska föräldrar och homosexuella  

fäder pekar på att det romantiska heterosexuella fokus som  

dominerar människors föreställningar har begränsat vår förmåga  

att tänka mer kreativt kring hur föräldraskap skulle kunna bli en mer  

jämlik, njutbar och säker upplevelse. En vidgning av våra tankeramar  

behövs helt klart när man beaktar äktenskapets tydliga nedgång.  

Homosexuellas erfarenheter kan utgöra modell för andra oavsett  

deras sexualitet.” (Dunne, 2000). 
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   Genom att männen tar mer ansvar för hem och barn så kommer enligt Hirdmans teori 

sysslor som varit kvinnans att blandas med sysslor som varit mäns och därmed försvaga mäns 

dominerande position i samhället. Vi har redan kommit en bit på väg eftersom män tar 

föräldraledigt i större utsträckning nu än tidigare, men det är tydligt att det är en lång väg att 

gå innan man kan säga att målet med den dubbla emancipationen uppnåtts. Både män, 

kvinnor och barn förlorar på en ojämställd fördelning av ansvaret för barnen. Exempelvis 

kvinnorna genom en sämre ställning i yrkeslivet, männen genom mindre kontakt med sina 

barn och barn genom att inte få samma kontakt med båda föräldrarna.  

 

   Fenomenet med vilka faktorer som påverkar faderns föräldraledighet är intressant för socialt 

arbete eftersom det kan öka förståelsen för svårigheterna med att förena arbete med familj. 

Som socionom så kommer man troligtvis att möta pappor och mammor i utsatta situationer 

som behöver stöd och hjälp. Då är det viktigt att känna till vilka processer och faktorer som 

styr människors beslut och agerande. Som socionom är det även viktigt att arbeta i enlighet 

med jämlikhetssträvanden i samhället. 

   Eftersom föräldraförsäkringen ser olika ut i olika länder och denna studie begränsats till de 

nordiska länderna så är föreliggande studie främst generaliserbar på Nordiska länder. 

Majorieteten av studierna var svenska (9 st). Även om föräldraförsäkringarna i de nordiska 

länderna liknar varandra så är de inte identiska vilket skulle kunna medföra att exempelvis 

resultaten från den finska eller de norska studierna inte är direkt applicerbara på svenska 

förhållanden eller omvänt.  
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