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Abstrakt 

Bakgrund: Jämställdhet är en av sju bestämningsfaktorer inom hälsa som är ett centralt 

begrepp för målområdet delaktighet och inflytande inom folkhälsopolitiken. Jämställdhet är 

viktigt för kvinnor och mäns hälsa och handlar om att individer ska uppleva lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Ett viktigt mål handlar om att öka jämställdheten för mäns 

möjligheter för vårdande arbete och kvinnors betalande arbete. Syfte: Syftet med studien var 

att undersöka mäns upplevelse av föräldraledigheten med fokus på hur familjelivet 

påverkades under denna period. Metod: Metoden var en kvalitativ ansats med sex enskilda 

semistrukturerad intervjuer. Materialet analyserades med en innehållsanalys. Resultat: 

Deltagarna upplevde det som positivt att vara föräldraledig under en sammanhängande period 

och att detta förde dem närmare sitt barn och sin partner. Flera av deltagarna kunde tänka sig 

att vara föräldraledig längre. Deltagarna förväntade sig ha mer tid under föräldraledigheten 

och att de saknade ett manligt umgänge i föräldragrupper.             

 

Nyckelord: Familjeliv, föräldraledighet, genus, jämställdhet, män, pappa. 
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1.0 Bakgrund  

1.1 Jämställdhet utifrån ett folkhälsoperspektiv 

Inom folkhälsopolitiken finns 11 nationella målområden med syftet att “skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Folkhälsomyndigheten, 2005, s.5). Målområde 1 handlar om delaktighet och inflytande i 

samhället. För att individer och grupper ska erfara en god hälsa är det viktigt att kunna 

påverka sina livsvillkor och utveckling i samhället. Jämställdhet är en av sju 

bestämningsfaktorer inom hälsa och är ett centralt begrepp inom delaktighet och inflytande. 

Det finns nio politikområden inom målområde 1 och jämställdhetspolitiken är ett av dem 

(Folkhälsomyndigheten, 2005, s.9). Jämställdhet handlar om kvinnor och mäns lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter som till exempel vård av barn och hushåll och att ha 

ett arbete (Folkhälsomyndigheten, 2005, s.22).  

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av Europeiska kommissionens grundläggande 

värderingar. Europas 2020 strategi, som innebär en smart och hållbar tillväxt för alla, 

fokuserar att kvinnors arbetskompetens bör användas bättre än vad den gör idag. Traditionella 

könsmönstren har en möjlighet att påverka kvinnor och mäns beslut inom karriär och 

familjeliv samt att föräldraskapet kan bidra till en lägre sysselsättningsgrad för kvinnor 

(Europeiska kommissionen, 2010, s.3). Norström, Lindberg och Månsdotter (2012) förklarar 

traditionella könsmönstren utifrån egenskaper. Kvinnors traditionella egenskaper inkluderar 

mildhet, värme, ömhet och mäns traditionella egenskaper innefattar dominans, styrka och 

självständighet (Norström, Lindberg & Månsdotter, 2012). Det är mer förekommande att 

kvinnor tar ett större ansvar för barnomsorg och hushållsarbete då män är de som ses som 

familjeförsörjare (Nordenmark, 2003). 

 

1.2 Jämställdhet och föräldraledighet globalt 

Sverige ligger i framkant internationellt sett vad det gäller jämställdhetsarbetet. För många 

familjer delas dock ansvaret upp utifrån traditionella mönster (Nordenmark, 2004, s.113-114). 

I en studie av Ray, Gornick och Schmitt (2010) studerades jämställdhet och 

föräldraledigheten fördelat över 21 höginkomstländer i världen. Föräldrar i Norge, Finland, 

Sverige och Grekland har den bästa möjligheten att ta ut betald föräldraledighet. Dessa länder 

har sedan tidigare instiftat politiska riktlinjer inom föräldraledigheten för att öka 

jämställdheten i hemmet vid omsorg av barn. De länder som har en mindre möjlighet att ta ut 
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föräldraledighet är Australien och Schweiz (Ray, Gornick & Schmitt, 2010). Sverige var först 

i världen att instifta föräldraförsäkring år 1974 och detta väckte då stor uppmärksamhet bland 

andra länder (Duvander, Lappegård & Andersson, 2010). Även om svenska män har en 

generös möjlighet att ta ut en längre föräldraledighet med ett finansiellt bidrag, så utnyttjas 

bara en del av den totala föräldraledigheten (Duvander & Andersson, 2006).  

 

1.3 Föräldraförsäkringen i Sverige 

Syftet med föräldrarförsäkringen är att ge föräldrar möjlighet att vara hemma med sitt barn 

istället för att arbeta eller studera. Föräldrar har rätt till 480 föräldradagar när barnets föds 

eller vid adoption (Försäkringskassan, 2014, s.1). Föräldrarna ansvarar själva över 

fördelningen av dagar mellan varandra men 60 av dessa dagar är reserverad för varje förälder. 

Dessa dagar kan föräldrarna inte ge bort till varandra, det vill säga att dagarna är öronmärkta 

(Försäkringskassan, 2014, s.3). När föräldraförsäkringen instiftades tog kvinnor ut 99,5 

procent och män 0,5 procent av det utbetalda dagarna med föräldrapenning. Under 2011 tog 

kvinnor ut 76,3 procent och män 23,7 procent. Siffrorna visar att det har skett en positiv 

utveckling men att det går långsamt för att uppnå ett jämställt uttag. I en rapport från 

Försäkringskassan definieras jämställt uttag som att “ingen av föräldrarna tar ut mer än 60 

procent av de föräldrapenningdagar som föräldrarna tillsammans använder” 

(Försäkringskassa, 2012, s.6).  

 

En orsak till att uttaget är ojämställt kan vara systemet kring föräldradagarna. 

Föräldraförsäkringen ger föräldrar möjligheten att överlåta dagar mellan varandra och det är 

mer förekommande att män överlåter dagar till kvinnor. En annan orsak kan vara 

familjeekonomin då många familjer prioriterar att männen ska arbeta och kvinnorna vara 

hemma med barnet då män vanligtvis tjänar mer än kvinnor (Månsdotter, Fredlund, Hallqvist 

& Magnusson, 2010). Tid med sitt barn (öronmärkta dagar) har visat sig vara effektiva 

strategier för att uppnå ett mer jämställt uttag hos föräldrar jämfört med jämställdhetsbonus 

(Duvander & Johansson, 2010). Jämställdhetsbonus är för föräldrar med gemensam vårdnad 

av ett barn där föräldrarna får pengar för varje dag de är hemma. Bonusen gäller från 60 dagar 

av föräldraledigheten och den förälder som varit hemma kortast tid (Försäkringskassa, 2014, 

s.3). Mäns attityder kan även påverka föräldraledighetens längd. En studie av Duvander 

(2014) visade att män som ansåg att jämställdhet var viktig tog ut en längre föräldraledighet 

(Duvander, 2014). Detta var även något som uppmärksammades i Bulandas studie. Män med 
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jämlika attityder var mer benägna än män med traditionella attityder att engagera sig i sitt 

barns uppväxt. I detta avseende handlade det traditionella attityderna om kön, kvinnor 

stannade hemma med barnen och männen arbetade (Bulanda, 2004). Ett barn behöver omges 

av både kvinnliga och manliga förebilder i sin vardag och därför kan den traditionella 

uppdelningen inom föräldraledigheten och arbetsfördelningen vara en nackdel för barnet 

(Nordenmark 2004, s.187).  

 

1.4 Papparollen och hälsa 

Att män väljer att ta ut föräldraledighet är ett steg i rätt riktning för ett mer jämställt samhälle. 

Det finns även andra fördelar av att män tar ut föräldraledighet. Mindre könsstereotypa 

förväntningar kan främja mäns hälsa (Månsdotter & Lundin, 2010) och män som tar ut 

föräldraledighet har även en mindre risk att dö i förtid på grund av att föräldraledigheten 

avviker från den traditionella mansrollen (Månsdotter, Lindholm & Winkvist, 2006). Den 

regelbundna kontakten mellan pappan och barnet har en viktig betydelse för barnets framtid. 

En närvarande och engagerad pappa kan minska risken att barn drabbas av psykiska ohälsa 

och att barn ansluter sig till kriminella miljöer när de blir äldre (Sarkadi, Kristiansson, 

Oberklaid & Bremberg, 2007).  

 

1.5 Män, maskulinitet och föräldraledighet 

I tidigare studier har forskare undersökt mäns upplevelse av föräldraledighet och tagit upp 

relationen till barnet och partnern, den egna utvecklingen och sociala sammanhang. Män 

menar att de fått en bättre och närmare kontakt med barnet efter sin föräldraledighet samt att 

barnet känt sig trygg med båda sina föräldrar (Almqvist, Sandberg & Dahlberg, 2011; 

Doucets, 2004; Chronholm, 2002, s.145). I en svensk studie upplevde männen att den egna 

tiden tillsammans med barnet hade varit betydelsefull och samtidigt erfarit en bättre relation 

med sin partner (Premberg, Hellström & Berg, 2008). I Chronholms studie (2002, s.145) 

uppskattade männen att de fått vara med i barnets utveckling och delat barnets upplevelser 

samt att barnet började ty sig till sin pappa mer och mer under föräldraledigheten. Flera 

studier visar att mäns engagemang till sitt barn under föräldraledigheten bidragit till en 

personlig utveckling. Män berättar att de upplevt en tillfredsställelse när de under tiden med 

sitt barn funnit en balans i tillvaron (Premberg, Hellström & Berg, 2008). Det har även 

framkommit att män fått anpassa sina fritidsintressen efter att barnet fötts. Detta har senare 
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resulterat i att männen fått en insikt om att föräldraskapet handlar om ansvar (Bekkengen, 

2002, s.143; Chronholm, 2002, s.157).  

 

I en kvalitativ intervjustudie undersöktes uppfattningen av föräldraskapet och med fokus på 

omsorg och att vara en närvarande pappa. Intervjuerna visade att hegemonisk maskulinitet 

hade förändrats då det var mer förekommande att män engagerade sig i föräldraskapet och 

intresserade sig för jämställdshetsfrågor (Johansson & Klint, 2008). Hegemonisk maskulinitet 

är en stereotyp av mannen och framställer mannen som stark och självständig (Connell, 2008, 

s.114-115). I tidigare studier berättar män att de i begränsad utsträckning umgåtts med andra 

föräldralediga pappor, upplevt ensamhet och avsaknad av ett manligt umgänge under sin 

föräldraledighet. De män som besökt föräldragrupper hade erfarit att det var fler kvinnor än 

män som närvarade under dessa sammankomster. Detta upplevdes av männen som ett 

utanförskap då de kände att de inte hade samma gemensamma samtalsämnen som kvinnorna 

(Chronholm, 2002, s.151; Almqvist, Sandberg och Dahlberg, 2011; Doucets, 2004). 

 

1.6 Familjeliv och hushållsarbete 

I föreliggande studie definieras det obetalda arbetet som sysslor som utförs i hemmet, till 

exempel att städa, dammsuga, tvätta, laga mat, diska och inhandla livsmedel. Det betalda 

arbetet definieras som lönearbete. För att uppnå ett mer jämställt familjeliv bör kvinnor 

komma ut på arbetsmarknaden i större utsträckning och göra karriär. En jämställd fördelning 

av det obetalda arbetet i hemmet skulle medföra en nära och hållbar relation mellan pappan 

och barnet (Nordenmark, 2004, s.200). När kvinnor och män tar ut föräldraledighet och 

stannar hemma med barnet så sker det förändringar inom familjelivet och hushållsarbetet. I 

Chronholms studie (2002, s.183) upplevde de föräldralediga männen att de fått en förståelse 

för hur mycket tid hushållsarbetet innebar. Detta i sin tur bidrog till att männen fick en 

förståelse för sin partner och denna förståelse ansåg som positiv. I Hagquist, Gillander Gådin 

och Nordenmark (2012) studie visade resultatet att många familjer väljer idag att dela upp 

hushållsarbetet utifrån traditionella könsroller. Kvinnorna ägnade runt 36 timmar och männen 

cirka 10 timmar i veckan på hushållsarbete. Män uppgav även att de arbetade fler timmar än 

kvinnorna av det betalda arbetet (Hagquist, Gillander Gådin & Nordenmark, 2012). 

Nordenmark och Nyman (2003) studie visade att fler män, 55 procent, än kvinnor, 48 procent, 

ansåg att de hade en rättvis fördelning av hushållsarbetet. Det var även fler män, 35 procent, 
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än kvinnor, 29 procent, som ansåg att förhållandet var helt jämställt (Nordenmark & Nyman, 

2003). 

 

I tidigare kvalitativa studier undersöktes upplevelsen av fördelning av hushållsarbetet under 

föräldraledigheten och det som framkom var att kvinnor och män hade olika syn av 

hushållsarbete (Almqvist & Duvander, 2014; Almqvist, Sandberg & Dahlberg, 2011). 

Generellt sett prioriterade kvinnor hushållsarbete under föräldraledigheten och männen 

prioriterade barnet före hushållsarbetet under sin föräldraledighet. Det kom även fram att 

kvinnor hade högre krav på sig själv än vad mannen upplevde (Almqvist, Sandberg & 

Dahlberg, 2011). Harryson, Nova och Hammarström (2010) undersökte kvinnor och mäns 

fördelning av hushållsarbete och konsekvenser för deras hälsa. Kvinnor uppgav att de tog 

ansvar för mer än hälften av allt hushållsarbete och fler kvinnor än män svarade att det led av 

psykisk ohälsa (Harryson, Nova & Hammarström, 2010). I en annan studie där kvinnor tog ett 

större ansvar över barn och hushållsarbete än män så led kvinnor i en större utsträckning av 

ohälsosamma symptom som nacksmärtor, sömnsvårigheter och huvudvärk (Krantz, Berntsson 

& Lundberg, 2005).  

 

1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Författaren Raewyn Connell är sociolog och forskar om maskulinitet och manlig identitet. 

Connell menar att genus är en social praktik som hänvisar till kroppen och vad kroppen gör 

(Connell, 2008, s.110). I relationer som är byggda på makt är män överordnad och kvinnor 

underordnad. Mannen är familjeförsörjare och kvinnan tar hand om barn och hushållsarbetet 

(Connell, 2008, s.111). Connell anser att det finns mer än en typ av maskulinitet och dessa 

rangordnas inom en hierarki. Inom denna teori är mannen det centrala och utgör tre olika 

maskuliniteter, hegemoni, underordnad och delaktig. Det som Connell främst lyfter fram i 

dessa olika maskuliniteter är deras inbördes relationer. Hegemonisk maskulinitet är en 

stereotyp av mannen som män oftast förhåller sig till på ett eller annat vis. Män förväntas vara 

den dominante och kvinnan den underordnande. Ett exempel är “hjältekaraktären” inom film 

och TV som företräder den hegemoniska idealtypen. Connell menar att hegemonisk 

maskuliniteten är det “allmänt accepterade” sättet att vara för en man (Connell, 2008, s.114-

115). Som det ser ut i samhället idag är det antagligen få män som ingår inom ramen av 

hegemonisk maskulinitet men ändå drar män fördelar av denna maskulinitets typ då kvinnan 

har den underordnande ställningen i samhället (Connell, 2008, s.117).  
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Underordnad maskulinitet är oftast utesluten från samhället och räknas som “icke manlig”, till 

exempel en homosexuell man eller en man som anses utföra “kvinnliga” aktiviteter. Den 

“icke manlige” gruppen är underordnad den heterosexuella gruppen som anses vara 

“normativ”. De män som anses vara feminina hamnar därmed längst ner i hierarkin (Connell, 

2008, s.116-117). Den tredje relationen mellan grupper av maskuliniteter är delaktig 

maskulinitet. Detta är en maskulinitet som tar del av mäns maktposition i samhället och på så 

vis är de delaktiga men uppfyller inte den normativa standarden för den hegemoniska 

maskuliniteten. Det är troligtvis mer förekommande att män generellt praktiserar delaktig 

maskulinitet än hegemonisk maskulinitet även om delaktig maskuliniteten drar fördelar av 

den hegemoniska maskuliniteten, som exempelvis få sin röst hörd i samhället. Inom 

äktenskapet och faderskapet praktiserar delaktig maskulinitet genom att dra in lön till familjen 

och respektera sin fru. Men att förändra jämställdheten mellan kvinnor och män, till exempel 

ett jämnt uttag av föräldraledighet eller obetalt arbete, är inte delaktig maskulinitets prioritet 

(Connell, 2008, s.117-118).  

 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att kvinnor och män upplever möjligheten att 

påverka sin livssituation. Ökade insatser inom jämställdheten är en relevant angelägenhet för 

att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Månsdotter och Lundin (2010) menar att det 

viktigaste syftet med att öka jämställdheten fortfarande finns kvar nämligen att öka mäns 

möjligheter för vårdande arbete och kvinnors betalande arbete. Duvander, Lappegård och 

Andersson (2010) påpekar att när män tar ut föräldraledighet finns möjligheten att intresset 

för barnet och omsorg av barnet ökar. Vidare menar författarna att de par som väljer ett mer 

jämställt uttag av föräldraledigheten ökar chansen för kvinnor att kombinera omsorg av barn 

och samtidigt arbeta. Då män är de som tar ut minst föräldraledighet så kommer denna studie 

att fokusera på dem. 

 

2.0 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka mäns upplevelse av föräldraledigheten med 

fokus på hur familjelivet har påverkats under denna period. 
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3.0 Metod 

3.1 Design och metod 

Som undersökningsdesign tillämpades en deskriptiv kvalitativ design och 

datainsamlingsmetoden var semistrukturerad intervju. För att få en djupare förståelse hur 

deltagarna upplevde föräldraledigheten innefattade studien en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden intresserar sig för hur deltagaren uppfattar och uttrycker sin sociala 

verklighet. Med hjälp av exempelvis intervjuer har författaren möjligheten att få fylliga och 

utförliga svar (Bryman, 2011, s.41,413).  

 

3.2 Urval 

Inklusionskriterierna var män som var bosatta i Hudiksvalls kommun och varit föräldralediga 

i minst tre sammanhängande månader. Männen skulle ha avslutat föräldraledigheten och det 

skulle inte gått längre än tre år sedan de var föräldralediga. Anledning till vald målgrupp var 

att i Gävleborgs län tar män ut 22,5 procent av antalet föräldradagar (Tjänstemännens 

centralorganisation, 2013, s.58). Denna siffra är i snitt lägre än vad uttaget är över hela 

Sverige som ligger på 25 procent. Urvalet av deltagare skedde genom snöbollsurval. Fördelen 

med att använda sig av ett snöbollsurval är att det kan generera i olikartade personer (Bryman, 

2011, s.197). Tio personer som var bekant med författaren och relevanta för studiens ämne 

kontaktades och dessa personer fick i sin tur rekommendera lämpliga deltagare till studien 

(Bryman 2011, s.196). Snöbollsurvalet resulterade i 18 personer. Dessa personer kontaktades 

via email med ett informationsbrev (bilaga 1) där de fick information varför just de hade blivit 

inbjudna att delta i studien, studiens syfte och deras rättigheter under intervjun. Utifrån dessa 

18 utskick svarade sex personer att de var intresserade att delta och som sedan blev studiens 

slutgiltiga undersökningsgrupp. Av resterande personer var det nio personer som inte svarade 

på utskicket och tre personer som var intresserade men inte matchade studiens 

inklusionskriterier. De sex deltagarna var mellan 32-38 år och hade varit föräldralediga tre till 

sju månader med ett undantagsfall där en av männen varit föräldraledig i två månader. 

Författaren ansåg att deltagaren uppfyllde inklusionskriterierna ändå eftersom deltagaren hade 

kombinerat den tredje månaden i samband med semester och hade ett övergripande ansvar 

över sina barn då hans sambo arbetade under denna period. Deltagarna hade mellan ett till tre 

barn, en av deltagarna var gift och resterande män levde med sambo. Två av deltagarna 

arbetade inom kommunen, en inom myndighet och tre inom privata företag. Hälften av 
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deltagarna hade gymnasiekompetens som högsta utbildning och resterande av deltagarna en 

akademisk utbildning på tre år som högsta utbildning.  

 

3.3 Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) användes som metod för datainsamling. Vid 

denna kvalitativa intervjuform utformas olika teman där intervjupersonen har möjligheten att 

uttrycka de svar som hen behagar (Bryman, 2011, s.415). Intervjuguiden tog upp teman inom 

föräldraledighet och familjeliv och utifrån dessa teman skapades frågor. En testintervju med 

en studiekamrat genomfördes innan de första intervjuerna tog vid. Detta resulterade i att 

författaren fick öva på sin roll som intervjuare och fick även ta emot konstruktiv kritik kring 

hur frågorna i intervjuguiden skulle kunna förbättras. Mellan vecka 13-16 under år 2015 

intervjuades de sex deltagarna. Vid intervjutillfällena spelades intervjuerna in för att 

möjliggöra en detaljerad analys, detta utifrån deltagarnas samtycke (Bryman, 2011, s.420). 

Som inspelningsutrustning användes applikationen Röstmemon som finns för Iphone mobiler. 

Deltagarna fick själva välja en plats där de kände sig bekväma att bli intervjuad (Bryman, 

2011, s.421). Detta resulterade i deras hem eller arbetsplatsen. I början av varje intervju fick 

deltagarna information om studiens syfte, intervjuguidens olika delar och en påminnelse om 

studiens konfidentialitet. Vid varje tema fick deltagaren svara på öppna frågor och följdfrågor, 

detta för att förstå deltagarens upplevelser, erfarenheter och åsikter kring föräldraledigheten 

och familjelivet. Vid slutet av intervjun tillfrågades deltagaren om det fanns något som han 

ville tillägga eller något som behövde utvecklas eller förklaras tydligare. Intervjuerna 

varierade mellan 20 till 35 minuter och transkriberades direkt efter att de hade genomförts.  

 

3.4 Dataanalys 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är det 

vanligaste sättet att analysera kvalitativ data och anses vara ett lämpligt analytiskt verktyg då 

denna studie bygger på upplevelser (Bryman, 2011, s.505). I början av analysen lästes 

texterna ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning och känsla kring materialet (Elo & 

Kyngäs, 2007). Inom innehållsanalysen är fokus att finna meningsenheter i materialet. 

Meningsenheter betyder meningar eller stycken som uppmärksammas utifrån studiens syfte. 

Dessa meningsenheter utgör sedan utgångspunkten i analysen. Varje intervjuutskrift och dess 

meningsbärande enheter markerades med en egen färg. Detta för att underlätta vid analysen 

att kunna gå tillbaka i materialet och spåra till rätt deltagare samt undersöka dess innehåll. 
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Vidare i analysprocessen kondenserades meningarna för att få dem kortare, på så vis blev de 

mer lätthanterliga, utan att de mest huvudsakliga i meningarna gick förlorat. Efter 

kondenseringsprocessen abstraherades texten, som betyder att framhäva innehållet så att det 

bildar en tydligare och mer logisk nivå, med hjälp av koder. En kod kan beskrivas som en 

etikett och redogör för dess innehåll. Det är utifrån meningsenheterna som koderna skapas 

(Lundman & Hällgren Granheim 2012, s.190). Totalt sett skapades 255 koder utifrån 

materialet. Varje kod fick sedan ingå i en kodgrupp och utifrån koderna skapades 17 

kodgrupper. Kodgrupperna hade som syfte att sammanställa koderna och utforma en högre 

nivå för att komma närmare kategorierna. Därefter skapades kategorier utifrån kodgrupperna 

med ett likartat innehåll. Kategorierna återger innehållet från koderna och kodgrupperna 

utifrån en beskrivande nivå. En kategori kan även inkludera subkategorier som utgörs utifrån 

olika abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, s.191).  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande- 

Enhet 

Kondenserad- 

mening 

Kod Subkategori Kategori 

“... men föräldra- 

ledigheten innefattar ju så 

mycket mer än att bara 

vara med barnen. Det är 

ju att göra allt liksom, det 

är, jag trodde nog inte 

att... nu har jag ju varit 

två gånger så att, andra 

gången visste jag ju 

liksom. Ah, det var ju 

liksom mycket rutiner och 

det är ju mycket jobb 

liksom.” 

Föräldraledigheten 

innefattar mer än 

bara barnen. Det 

trodde jag nog inte. 

Mycket rutiner och 

mycket jobb. 

Föräldraledigheten 

innefattade mer 

rutiner och jobb än 

förväntat. 

Förväntningar Förutsättningar 

“Så det är väl det som 

man är mer medveten om 

att det är man hade 

kanske trott att det skulle 

vara lättare än vad det 

var överlag (om att vara 

föräldraledig).” 

Man är mer 

medveten. Hade 

trott att det skulle 

vara lättare.  

Mer medveten idag 

om hur det är att 

vara föräldraledig. 

En värdefull 

erfarenhet 
Fördjupad 

insikt om 

föräldraskapet 

“Men när man är väl 

hemma med dem själv då 

så, när man börjar se att 

får tillbaka allting det är 

ju värt hur mycket som 

helst det liksom. Det är ju 

därför man gör det 

egentligen…” 

När man är hemma 

med dem själv och 

får tillbaka. Värt 

hur mycket som 

helst.  

Den egna tiden 

med barnet är värt 

mycket. 

Tid Ökad 

medvetenhet 

om familjelivet 
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3.5 Förförståelse 

Som författare är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse. Denna erfarenhet eller 

kunskap som författaren har med sig sedan tidigare får inte styra studiens utfall (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012, s.197). Författarens förförståelse i denna studie är att jag lever med 

en sambo, har inga egna barn men har familj och vänner som har barn. Detta ger mig en vissa 

känsla hur det kan vara att kombinera barn med familjelivet. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till de deltagare som hade visat intresse att 

medverka i studien. Deltagarna informerades om studiens syfte (informationskravet) både i 

informationsbrevet och inför intervjun. Deltagarna fick veta sina rättigheter under intervjun 

och att det var frivilligt att medverka. Detta innebar att deltagarna hade rätt till att besluta över 

sin egen medverkan i studien (samtyckeskravet) (Bryman, 2011, s.131). Under studiens gång 

kunde deltagarna när som helst avbryta sin medverkan och avböja att svara på frågor under 

intervjun (Bryman, 2011, s. 137). De uppgifter som samlades in togs till vara med stor 

konfidentialitet. Deltagarna blev informerad att utomstående inte skulle ha tillträde till dessa 

uppgifter och att deltagarnas identitet inte skulle kunna avslöjas i studien samt att materialet 

som samlades in kring deltagarna var endast till för studiens forskningssyfte (nyttjandekravet) 

(Bryman, 2011, s.132). En fråga om deltagarnas relation till sin partner övervägdes att ha med 

i intervjuguiden innan intervjutillfället av författaren. Detta för att deltagarna skulle kunna 

uppfatta frågan som känslig (Bryman, 2011, s.137). Författaren valde att ställa denna fråga 

under intervjun och påpekade för deltagarna innan intervjun att alla frågor var frivilliga att 

svara på. Alla deltagare valde att svara på denna fråga och en möjlig orsak till detta kan vara 

att deltagarna kände sig bekväma under intervjusituationen eller att de inte uppfattade frågan 

som känslig.  

 

4.0 Resultat 

Baserat på innehållsanalysen presenteras resultatet i nio subkategorier utifrån tre kategorier. 

Varje subkategori förstärks med hjälp av citat från studiens deltagare, detta för att uppnå 

trovärdighet i studien (Granheim & Lundman, 2004). De intervjuade deltagarna namnges med 

fiktiva namn. 
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Tabell 2. Kategori och subkategori från innehållsanalys. 

Kategori Subkategori  

Förutsättningar Förväntningar 

Förhandling av föräldraledighet   

Omgivningens inställning 

Fördjupad insikt om föräldraskapet En värdefull erfarenhet 

Personliga resa mot ett tryggt föräldraskap 

Ökad medvetenhet om familjelivet Tid 

Förståelse för partner 

Bättre relation till familjemedlemmar 

Uppfattningar om hushållsarbete 

 

4.1 Förutsättningar  

Samtliga deltagare berättade om förutsättningarna de hade inför föräldraledigheten. Dessa 

förutsättningar delades in i subkategorier, förväntningar, förhandling om föräldraledighet och 

omgivningens inställning. 

4.1.1 Förväntningar 

Deltagarna förväntade sig inte att föräldraledighet skulle innebära så mycket vardagsrutiner. 

Sysslor som att städa, laga mat, tvätta och diska var hushållsarbete deltagarna inte förväntat 

sig skulle ta så mycket tid. Kalle 37 år var föräldraledig för andra gången och beskrev sin 

upplevelse av föräldraledigheten som bitvis ostrukturerad. 

 

“Det var ju bara kaos då, med ett år på ett barn som måste bäras och tänker “hur ska man 

hinna det här”. Sen tänkte man att jag skulle göra det där och det blev ju ingenting då.” 

 

Tid var det som deltagarna tänkte att det skulle ha mer utav under sin föräldraledighet. 

Aktiviteter som de tidigare hade sysslat med före sin föräldraledighet som till exempel att 

träna, umgås med vänner och fixa med huset var sådant de nu fick prioritera i mån av tid. 

Anton 36 år som varit föräldraledig för andra gången menade att det handlade om att planera 

och anpassa sig, eftersom perioden som småbarnsförälder innebar mindre tid till sig själv och 

sina egna intressen. 
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“Det är bara att strunta att tänka på allt jag ska göra. Jag har tränat en del i och för sig när 

jag haft barn (varit föräldraledig) och sprungit med dem och så där och det har ju varit bra. 

Men det kan ju lika gärna bli så att barnet blir skrikande när man är 7 km hemifrån liksom. Så 

det, man får ju ta det... planera mycket liksom och så där.” 

 

4.1.2 Förhandling av föräldraledighet 

Alla deltagare var inställda att vara hemma med barnet. För samtliga deltagare var kvinnan 

hemma med barnet den första tiden och sedan tog mannen över när hon började arbeta. 

Förhandlingen av hur stor del av föräldraledigheten vardera föräldern skulle ta ut styrdes i 

huvudsak av deltagarnas partners önskemål och arbetssituation. Vissa av deltagarna hade 

bestämt uppdelningen sedan tidigare medan andra bestämde utifrån hur vardagen såg ut just 

då och vad som ansågs mest vara lämpligt för stunden. Martin 38 år som varit föräldraledig 

med sitt tredje barn beskrev hur han och hans sambo hade kommit överens om hur 

föräldraledigheten skulle fördelas. 

 

“Vi hade egentligen inte bestämt någonting till en början. Mer än att hon skulle vara först till 

en början givetvis av olika skäl, amning och sånt då. Och sen så föll det sig som så att hon hade 

tänkt studera även efter sommaren här, men sprang över en annons av en slump egentligen på 

vårkanten där och sökte och fick jobbet inom skola som startade där i augusti.” 

 

Längden av männens föräldraledighet varierades utifrån hur länge partnern ville vara 

föräldraledig, männens eget intresse och vilken tid på året deltagarna ville vara föräldraledig. 

Sommaren ansågs vara en roligare period att vara föräldraledig än i jämförelse med vintern. I 

andra fall handlade det om inställningen, att föräldraledigheten är ett gemensamt ansvar och 

att det inte är någon skillnad vilken förälder som tar ut den. 

 

“Ja, har man barn och kan man få barn ska man väl vara med dem? Varför ska man inte vara 

föräldraledig? Det alltså, vadå, jag tänker, frågan är inte om man ska utan frågan är väl när?” 

-Anton 36 år 

 

4.1.3 Omgivningens inställning 

Att ha en stöttande arbetsgivare var betydelsefullt för många av deltagarna. Vissa av 

deltagarna hade förutfattade meningar om sina manliga arbetsgivare och var osäkra på 

arbetsgivares inställning till män och föräldraledighet. Verkligheten visade dock motsatsen.  
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“Eeh, ja alltså först så tyckte han (arbetsgivaren) ju självklart att jag skulle vara ledig och 

tyckte det var kul för min skull. Och de fick ju lösa det med vikarie och så där, så han reagerade 

väl bra och positivt. Och sen har han ju varit stöttande hela tiden och hållt kontakt och så där. 

-Martin 38 år 

 

Deltagarnas manliga vänner hade varit föräldraledig både längre och kortare perioder. De 

flesta deltagare trodde att det var vanligare att deras kvinnliga vänner tog ut den större delen 

av föräldraledigheten, på grund av att män generellt tjänar mer än kvinnor. Bland deltagarnas 

manliga kollegor var det inte lika vanligt att ta en längre sammanhängande period av 

föräldraledighet. Vissa deltagare tog lärdom från andra kollegor som inte tagit lika lång 

föräldraledighet som de själva. Anders 37 år som varit föräldraledig med sitt första barn 

beskrev sin lärdom från andra kollegor angående föräldraledighet.  

 

“För många på arbetsplatsen (kollegor) har ju, jobbar borta, de flesta...och alla har ju missat 

liksom första tiden med barnen och alla ångrar ju de…” 

 

Vissa av deltagarna upplevde att omgivningen hade fördomar om män och föräldraskap. Det 

upplevdes som en tråkig erfarenhet att omgivningen inte trodde att en man kunde ta hand om 

sitt barn. Linus 35 år som varit föräldraledig med sitt andra barn berättade om sin erfarenhet 

av omgivningens inställning. 

 

“Det är någonting man kommer ihåg det. Att man varje gång man fick höra "Men gud vad 

duktig du är med barnet ditt". “-Linus 35 år 

 

4.2 Fördjupad insikt om föräldraskapet 

Efter föräldraledigheten hade deltagarna samlat på sig erfarenheter som gett dem en fördjupad 

insikt kring sitt föräldraskap. Dessa insikter sammanfattades i två subkategorier, en värdefull 

erfarenhet och personlig resa mot ett tryggt föräldraskap. 

4.2.1 En värdefull erfarenhet 

Samtliga deltagare upplevde det som positivt att vara föräldraledig under en längre 

sammanhängande period. Detta innebar att de skapat en närmare relation till sitt barn och att 

vardagen fått en bättre balans än jämfört om de skulle vara föräldraledig en dag i veckan.  

 

“Fast att vara föräldraledig två veckor liksom det, då är det mest bara tjo och tjipp liksom. 

Alltså, det är de att vara hemma under en lång tid som gör att man lära känna varandra …” 

-Anton 36 år 
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I flera fall hade deltagarna blivit mer medveten om vad föräldraledigheten kunde innebära och 

att dagarna såg olika ut. De utvecklade en förståelse kring det som tidigare planerats under 

dagen inte alltid hanns med på grund av att det uppstår andra situationer på vägen. Vissa 

deltagare kände att rutiner hade hjälpt dem att få en balans i tillvaron som föräldraledig. En 

del av deltagarna hade lärt sig att bli mer flexibel och följsam utifrån barnets utveckling och 

behov. 

 

“Ena dagen kan man ju liksom bryta ihop för att allt går emot en, men andra dagen så bara 

gör man det utan att tänka på det ens liksom. Så det är ju lite... man får nog vara lite….man 

måste vara medveten om att det inte är så himla enkelt jämt liksom. Tror jag. “-Linus 35 år 

 

4.2.2 Personliga resa mot ett tryggt föräldraskap 

Männen uttryckte att föräldraledigheten hade resulterat i en personlig utveckling. I flera fall 

hade deltagarna upplevt nya egenskaper hos sig själv, som att känna trygghet och lugn efter 

en tid som föräldraledig. På så sätt hade även deras roll som förälder stärkts. 

 

“Jag tror att jag har blivit mycket mer lugnare iallafall. Liksom jag har ju slutat brytt mig 

(skratt). Jaa. ja men jag vet ju att barn göra illa sig, jag har ju jättemånga syskonbarn. Det 

gråter jämt och så.”-Kalle 37 år 

 

I vissa fall upplevde deltagarna att föräldraledigheten varit positiv utifrån att de kunde bevisa 

för sin omgivning att man kunde ta hand om sitt barn och detta bidrog till ökat 

självförtroende. Det visade sig betydelsefullt att ingå i ett socialt sammanhang under 

föräldraledigheten och deltagarna hade till exempel umgåtts med andra föräldralediga. En del 

av deltagarna sökte upp forum för föräldralediga som samhället anordnat. I vissa fall upplevde 

deltagarna att de inte har haft samma förutsättningar som sin partner att ingå i en 

föräldragrupp. De som tagit del av föräldragrupper menade att de hade uppskattat fler män på 

dessa forum då det generellt var mer kvinnor än män som deltog under dessa träffar. 

 

“Men, jag har varit på föräldragrupp men jag tycker att, jag känner mig inte så bekväm där. 

Det är lite pappor och det är mycket mammor som inte pratar något annat än om barnen och 

hur dem sover och hur allt sånt där. Som man redan har i huvudet fullt av...”-Martin 38 år 
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4.3 Ökad medvetenhet om familjelivet 

Samtliga deltagare berättade om sina upplevelser hur föräldraledigheten hade förändrat deras 

inställning till familjelivet. Dessa upplevelser delades in i fyra subkategorier, tid, förståelse 

för partner, bättre relation till familjemedlemmar och uppfattningar om hushållsarbete.  

4.3.1 Tid 

Tiden med sitt barn under föräldraledigheten uppskattades av samtliga deltagare. Deltagarna 

prioriterade sin tid med barnet och det ansågs som positivt att få så mycket egen tid med sitt 

barn. Detta upplevdes som värdefullt för relationen med barnet. 

 

“Det är ju just det att man får så mycket tid med henne (barnet) själv liksom, som känns väldigt 

bra. Eeh och man märker på henne att hon lär sig saker från en själv och att man ser att hon 

mår bra utav det. Det ger ju väldigt mycket det.“-Linus 35 år 

 

4.3.2 Förståelse för partner 

Generellt sett hade deltagarna fått en ökad förståelse för andra föräldrar som varit i samma 

situation. Men framförallt hade deltagarna fått förståelse för sin partner som varit 

föräldraledig först. 

 

“Så det är... absolut har man fått en bättre relation till varandra. Alltså man får mer förståelse 

hur det är liksom. Återigen har man inte varit hemma så vet man inte hur det är.” 

-Anton 36 år 

 

Deltagarna hade fått insikt om vad som ingår i föräldraledigheten, det vill säga omsorg av 

barn, hushållsarbete och att få ihop vardagliga rutiner. En del av deltagarna tänkte att ens 

partner överreagerade när hon berättade hur mycket hon hade haft att göra under en dag som 

föräldraledig. Fredrik 32 år som varit föräldraledig för andra gången beskrev sin syn av 

förståelse under tiden som föräldraledig.   

 

“Ja, jag fick förståelse för ungefär hur dagen ser ut och att det inte är så mycket dötid och att 

min sambo hann laga middag till mig varje dag det var liksom, det gjorde ju jag också till 

henne, men det krävdes en ansträngning så att man hann med det och så.” 

 

4.3.3 Bättre relation till familjemedlemmar 

I flera fall utvecklades relationen till sin partner till det bättre när båda i förhållandet hade 

varit föräldralediga. Ett gemensamt ansvar för omsorg av barn och hushållsarbete resulterade i 

vissa fall till ett bättre samarbete. En annan upplevelse handlade om vikten av att värna om 
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relationen till sin partner. Detta för att inte glömma bort varandra när barnet fått väldigt 

mycket uppmärksamhet under sina första levnadsår. 

 

“Hm ja, ja Lisa (barnet) fick ju mer uppmärksamhet liksom. Vi hade ju mindre tid åt varandra. 

Och det är väl ganska normalt antar jag. Det är bara att gilla läget det. Sen får man väl se till 

att hitta på något kul tillsammans när man kan… det är väl de som gäller.“- Anders 37 år 

 

Förutom att deltagarna upplevde en bättre relation till sin partner under föräldraledigheten, 

blev även relationen till barnet bättre. Vissa beskrev att de hade fått en insikt vilket ansvar det 

hade för sitt barn när de varit ensamma med barnet. Detta var en erfarenhet som upplevdes 

som positiv och flera av deltagarna kände att de skulle kunna vara föräldralediga längre. 

 

“Men som sagt, jag skulle kunna vara hemma ett år till. Så jag tyckte att det var jättebra liksom. 

Sen tycker jag att det är jättekul att jobba också, inte för den sakens skull. Men, jag skulle 

absolut vilja vara hemma mer liksom och det är ju det där liksom.”-Anton 36 år 

 

Då relationen till barnet blivit bättre upplevde flera av deltagarna att det var en bekräftelse på 

att man var okej som pappa. Tidigare när barnet varit hemma med mamman hade barnet till 

största del sökt sig till mamman när båda föräldrarna varit hemma. Vissa deltagare upplevde 

det som viktigt att knyta an till sitt barn tidigt. 

 

“Ja, man får väl... för mig var det att väl att vara rädd för att inte... man vill ju knyta ett band.  

Komma i kontakt med barnet liksom. Så hon vet att jag är pappa liksom.”-Anders 37 år 

 

4.3.4 Uppfattningar om hushållsarbete 

I vissa fall fördelades hushållsarbetet utifrån vem som hade varit föräldraledig och den 

personen tog då ett större ansvar. Det som främst upplevdes av deltagarna var att inom 

familjen så hjälps man åt och delar upp hushållsarbetet utifrån intresse och önskemål oavsett 

om man varit föräldraledig eller arbetat.  

 

“Ja men det är väl bådas jobb liksom. Det är väl inte bara enas jobb att fixa mat eller att göra 

allt liksom. Det är en självklarhet tycker jag liksom.”-Anton 36 år 

 

Bland bekanta hade deltagarna uppfattat att det är generellt sett kvinnan i familjen som tagit 

mest ansvar över hushållsarbetet eller att paret fördelat utifrån intressen. En del av deltagarna 

var medveten om att deras partner tog ett större ansvar över hushållsarbete och de själva tog 

ett större ansvar över sysslor som skedde utanför hushållet som att renovera och klippa gräset. 
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“Klippa gräset det är väl lite av min grej tror jag (skratt). Det brukar bli det. Byta däck och 

klippa gräs kommer alltid vara en “mansgöra” Och om det går sönder någonting och det måste 

lagas det är väl också männens grej. Det var väl det enda ojämställda vi har (skratt).” 

-Kalle 37 år 

 

En del av deltagarna menade att de hade blivit bättre på att ta ansvar för hushållsarbetet efter 

sin föräldraledighet. 

 

“Jag tror jag städar mer än förr i tiden. Försöker väl (skratt) göra så att min sambo är nöjd 

liksom.”-Anders 37 år 

 

Flera av deltagarna upplevde att de hade en annan syn än sin partner hur hushållsarbetet skulle 

utföras och när det skulle göras.  

 

“Så att hushållsarbetet tror jag att vi delar ganska bra på, även om jag medveten om att....jag 

tror att min sambo mår sämre över att det är stökigt medans jag accepterar att “ok vi får ta det 

på söndag” men vi har inte delat på något sätt egentligen.”-Fredrik 32 år 

 

5.0 Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka mäns upplevelse av föräldraledigheten med 

fokus på hur familjelivet hade påverkats under denna period. Alla deltagare var inställda att 

vara föräldralediga men att det hade varit deras partners arbete eller önskemål som hade styrt 

förhandlingen av föräldraledigheten. De huvudsakliga fynden var att deltagarna upplevde sin 

föräldraledighet som positiv och en sammanhängande period av föräldraledighet var att 

föredra samt att de kunde tänka sig att vara föräldraledig längre. Däremot var de inte beredda 

att ha så lite tid till sig själva. Utifrån dessa upplevelser skedde en personlig utveckling för 

deltagarna under deras föräldraledighet. Deltagarna upplevde att det sociala sammanhanget 

var viktigt men att de saknade ett manligt umgänge i föräldragrupper. Deltagarna berättade 

även att deras inställning till familjen hade förändrats och att de fått en annan förståelse än 

tidigare för sin partner samt en bättre kontakt med sitt barn. Deltagarna hade olika 

uppdelningar av hushållsarbete i hemmen men de menade att man hjälptes åt inom familjen 

utifrån intresse och önskemål. 
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5.2 Resultatdiskussion   

Resultatet diskuteras nedan utifrån studiens kategorier och tillämpad teoretisk referensram, 

maskulinitetsteorin.  

 

5.3 Förutsättningar  

Deltagarna upplevde att de fick mindre tid till sig själva under föräldraledigheten och deras 

personliga intresse fick utföras i mån av tid. Detta medförde en insikt hos deltagarna vilket 

ansvar de hade för sitt barn. Dessa upplevelser stämmer överens med Bekkengen (2002, 

s.143) och Chronholms (2002, s.157) studier. Det finns en möjlighet att kvinnor är mer 

förberedda än män inför vad som skall komma med föräldraledigheten. Detta kan bero på att 

kvinnor förväntas vara förberedda inför föräldraledigheten eftersom kvinnor tar ut en större 

del av föräldraförsäkringen. Detta leder till att kvinnor har ett större ansvar för barnet under 

denna period. Följden av detta kan vara att män inte är beredda att ha så lite tid till sig själva 

under föräldraledigheten.  

 

Till största del tog deltagarna ut ett mindre uttag av föräldraledigheten än sin partner men alla 

deltagare upplevde att det var viktigt att ta ut föräldraledighet. En mer jämlik inställning och 

attityd till föräldraledighet hos män menar Duvander (2014) och Bulanda (2004) är 

betydelsefullt när det kommer till hur lång tid män tar ut föräldraledighet och engagerar sig i 

barnet. Det kan vara möjligt att deltagarna i föreliggande studie upplevde det som viktigt att ta 

ut föräldraledighet då flera av deltagarna var föräldraledig för andra gången. Deltagarna kan 

under sin första föräldraledighet fått en förståelse och insikt vad föräldraledigheten innebar. I 

en tidigare studie visade det sig att män valde att arbeta mer än kvinnor under 

föräldraledigheten på grund av att männen tjänade mer än kvinnorna (Månsdotter, Fredlund, 

Hallqvist & Magnusson, 2010). I föreliggande studie var inte den ekonomiska aspekten i 

intervjuguiden ett prioriterat område och det var heller inget deltagarna valde att ta upp under 

samtalet. Deltagarna lyfte främst fram att förhandlingen av föräldraledigheten styrdes av vad 

deras partner ansåg och önskade.   
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5.4 Fördjupad insikt om föräldraskapet 

Deltagarna upplevde det som positivt att vara föräldraledig under en sammanhängande period 

och att detta resulterat i en närmare relation till sitt barn. Resultatet ger vidare stöd för att 

öronmärkta dagar inte bara ger positiva effekter för deltagarnas upplevelse av stärkt 

föräldraroll utan också att öronmärkta dagar, som Duvander och Johansson (2010) 

uppmärksammat i sin studie, varit mest effektiva för att öka jämställdheten i uttaget av 

föräldradagar. Flera av deltagarna i studien uttryckte att de kunde tänka sig vara föräldraledig 

längre. Detta visar att deltagarna ökat sitt intresse för föräldraledigheten och resultatet 

stämmer överens med Duvander, Lappegård och Andersson (2010) studie. En orsak att 

deltagarna i föreliggande studie kunde tänka sig att vara föräldraledig längre kan bero på att 

de kommit sitt barn närmre under föräldraledigheten och stärkt relationen allt eftersom. En 

annan bidragande orsak kan vara att deltagarna varit föräldralediga mellan tre till sju månader 

under en sammanhängande period. Under denna tid har deltagarna haft möjligheten att skapa 

en trygg och stabil vardag tillsammans med sitt barn än i jämförelse om de skulle varit 

föräldraledig en dag i veckan. 

 

5.5 Ökad medvetenhet om familjelivet 

I flera fall ansåg deltagarna att familjebandet hade stärkts under tiden de varit föräldralediga. 

Den starkaste upplevelsen var att de haft möjligheten att knyta en kontakt med sitt barn. Egen 

tid med barnet resulterade i att deltagarna fått en bättre relation till sitt barn och detta har i sig 

bekräftat deltagarna som föräldrar. Liknande resultat har även uppmärksammats i Chronholm 

(2002, s.145) studie. I Sarkadi et al. (2007) studie visade att de pappor som tidigt är 

närvarande och engagerad i sitt barns uppväxt leder till positiva hälsoeffekter för barnets del. 

Utifrån föreliggande studie och tidigare forskning kan dessa positiva aspekter ge en möjlig 

hälsofrämjande effekt av föräldraledigheten för både barnet och pappan. Detta talar för att 

samhällets professionella aktörer har en viktig uppgift att främja jämställdheten och barns 

hälsa. Barnavårdscentralen har ett ansvar att uppmuntra män att vara delaktig och engagerad 

inför barnets uppväxt, till exempel främjandet av att män tar ut föräldraledighet. Vidare har 

arbetsgivare ett ansvar att vara positivt inställd till att manliga medarbetare tar ut 

föräldraledighet och vara stöttande under denna period.  
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5.6 Maskulinitetsteorin 

Utifrån Connells tre olika typer av maskulinitet (hegemoni, underordnad och delaktig) 

representerade deltagarna i studien ingen markant hegemonisk maskulinitet inom omsorg av 

barn. Detta eftersom alla deltagare tagit ut föräldraledighet med anledningen att få mer tid 

med sitt barn. Hegemonisk maskulinitets utmärkande drag är att försörja familjen och 

fokusera på arbetet. Kvinnan ansvarar över hemmet och omsorg av barn. Som tidigare nämnt 

är det dock få män som lever exakt efter hegemonisk maskulinitet i dagens samhälle (Connell, 

2008 s.117). Deltagarna bryter mot den normbild som hegemonisk maskulinitet står för då de 

valt att ta ut föräldraledighet. Deltagarna skulle därför kunna praktisera underordnad 

maskulinitet (Connell, 2008, s.116). Samtidigt ingår deltagarna i delaktig maskulinitet då de 

drar fördelar i samhället av hegemonisk maskulinitet eftersom alla deltagare lever i ett 

heterosexuellt förhållande. Connell (2008, s.116-117) menar att den heterosexuella gruppen 

anses som “normativ” och hamnar då ett steg högre upp än underordnad maskulinitet som 

anses som “icke manlig”. 

 

Hegemoni är en historisk föränderlig relation och de tidigare grupperna inom maskulinitet kan 

utmana äldre lösningar och skapa en ny hegemoni (Connell, 2008, s.115). I Johansson & 

Klinth (2008) studie visade det sig att hegemonisk maskulinitet hade förändrats då det var mer 

förekommande att män engagerade sig i föräldraskapet och intresserade sig för 

jämställdhetsfrågor. Detta var även något som kunde ses i föreliggande studie då alla 

deltagare menade att de hade inställning att vara föräldralediga och att de ville vara 

föräldraledig längre med sitt barn. Deltagarna upplevde att föräldraledigheten hade bidragit 

till en personlig utveckling och upptäckt nya egenskaper hos sig själv som att känna trygghet 

och lugn. Deltagarna upplevde även att deras roll som förälder hade stärkts. Utifrån dessa 

upplevelser finns det en möjlighet att deltagarna har omförhandlat sin maskulinitet inom 

omsorg av barn under föräldraledigheten. Detta kan bero på att föräldraledigheten avviker 

från den traditionella mansrollen (Månsdotter, Lindholm & Winkvist, 2006).  

 

Resultatet visade att uppdelningen av hushållsarbetet skiljde sig åt bland deltagarna. Generellt 

sett delade deltagarna upp hushållsarbetet med sin partner utifrån intresse och önskemål, detta 

kunde dock se ut på olika vis. Utifrån vissa deltagare hade ansvaret för hushållsarbetet inte 

påverkats nämnvärt efter föräldraledigheten och det var mer förekommande att kvinnan tog 

ett större ansvar. Följden av detta visar att ingen större förändring av hegemonisk maskulinitet 
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inom hushållsarbete har skett. Deltagarna menade att de hade en annan syn än sin partner hur 

hushållsarbetet skulle utföras. Bekkengen (2002, s.133) menar att kvinnor har högre krav på 

sig själva än män när det gäller hushållsarbetet och detta kan bero på att kvinnor och män 

bedöms efter olika tolkningsramar. Kvinnor och mäns positioner hålls isär i föräldra-barn-

relationen, där män är “pappor” och kvinnor “förälder”. Utifrån detta kan män “bestämma” 

vilken grad av engagemang i föräldraskapet de vill hålla såg till. Detta kommer utifrån gamla 

maktstrukturer där mannen är överordnad och kvinnan underordnad (Bekkengen 2002, s.133). 

Vissa av deltagarna tog ett större ansvar för hushållsarbetet efter deras föräldraledighet än vad 

de hade gjort tidigare. Detta kan komma utifrån att deltagarna ökade förståelsen för sin 

partner hur hon hade haft det under sin föräldraledighet. Dessa resultat går i linje med 

Chronholms (2002, s.183) studie. Det finns en möjligt att deltagarna i föreliggande studie fått 

en översikt kring allt det som tillkommit vid föräldraledigheten när de själva varit 

föräldralediga, än jämfört med tidigare då de själva arbetade och deras partner var 

föräldraledig.  

 

Vidare upplevdes det betydelsefullt för deltagarna att ingå i ett socialt sammanhang under 

föräldraledigheten. Vissa deltagare menade att de kände sig obekväm att delta i 

föräldragrupper eftersom antalet kvinnor var högre än män. Detta resultat stämmer överens 

med Chornholms (2002, s.151), Almqvist, Sandberg & Dahlbergs (2011) och Doucets (2004) 

studier. Samhällets traditionella normer kring könsmönster och egenskaper kan vara en 

bidragande orsak till varför deltagarna upplevde det som problematiskt med föräldragrupper. 

Norström, Lindberg och Månsdotter (2012) förklarar kvinnors traditionella egenskaper som 

mildhet och mäns traditionella egenskaper innefattar självständighet. Dessa traditionella 

egenskaper visar hur män och kvinnor bör förhålla sig till utifrån deras kön och detta kan vara 

en bidragande orsak till varför deltagarna upplevde sig obekväma under föräldragrupperna. 

 

För att mäns uttag av föräldraledigheten i Sverige ska öka är det viktigt att mäns attityder och 

inställning till föräldraledigheten förändras. Det är viktigt att dessa attityder grundläggs tidigt 

då Nordenmark (2003) menar att könsideologi uppstår under barndomen och detta resulterar i 

kvinnor och mäns inställning för betalt och obetalt arbete i framtiden och som sedan har en 

följd för föräldraledigheten. Om barn uppfostras enligt de könsstereotypa förhållanden är det 

en större möjlighet, när de blir vuxna, att de kommer att leva utifrån dessa könsideologier 

(Nordenmark 2003). Underordnad maskulinitet kan ha en avgörande roll för att uppnå ett 
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jämnare uttag av föräldraledighet och skulle kunna förändra synsättet av den stereotypa 

mannen och idealet för hur män ska vara, agera och se ut.  

 

5.7 Metoddiskussion 

Intervjuer ansågs som ett lämpligt val för att samla in material då författaren sedan tidigare 

hade erfarenhet av denna metod. Fokusgrupper hade även varit ett alternativ för att uppnå en 

fördjupning inom ämnet (Bryman, 2011, s.446). Fokusgrupper valdes dock bort på grund av 

att denna metod har en möjlighet att skapa oro hos deltagare för vad de andra i gruppen ska 

tycka och tänka om deras åsikter (Bryman, 2011, s.464). Snöbollsurvalet ansågs som en 

relevant metod då författaren själv inte bodde i Hudiksvalls kommun och kunde på så vis få 

hjälp av den lokala befolkningen att finna lämpliga deltagare till studien.  

 

De sex intervjuer som genomfördes ansåg författaren uppnådde en tillfredsställande 

mättnadskänsla för att svara på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129). Dock hade 

fler intervjuer kunnat ge ett bredare perspektiv av studiens ämne. Samtidigt menar Kvale & 

Brinkman (2009, s.130) att många kvalitativa studier skulle ha uppnått ett bättre resultat om 

de koncentrerat sig på ett mindre antal intervjuer och fokuserat mer på förberedelserna innan 

och analysen av dem. De frågor i intervjuguiden som handlade om hushållsarbetet inom 

familjen hade kunnat konstrueras annorlunda då svaren från deltagarna blev mer generella än 

utförliga. Frågor som handlade om föräldraledighet ansåg författaren gav uttömmande svar.  

 

För att öka studiens trovärdighet utförde författaren en testintervju och läste igenom den 

transkriberade texten ett flertal gånger (Bryman, 2011, s.354-355). För att möjliggöra studien 

i en annan miljö har urval, datainsamling och analys beskrivits utförligt. I resultatdelen angav 

författaren citat från den transkriberade texten för att uppnå en starkare överförbarhet 

(Bryman, 2011, s.355). Författaren har varit följsam i studien i till exempel intervjuprocessen 

gentemot deltagarna och anpassat studien under processens gång. Författaren har under 

studiens gång strävat efter att inte låta de personliga värderingarna påverkat resultatet 

(möjlighet att styrka och konfirmera). Även om författaren varit medveten om sin 

förförståelse under studiens gång så kan författarens tidigare kunskap om studiens ämne 

påverkat utförandet och resultatet av intervjuerna (Bryman, 2011, s.355). 
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6.0 Slutsats och implikationer 

Med tidigare bakgrund kan det konstateras att föräldrauttaget är idag ojämställt mellan 

föräldrar. Utifrån studiens syfte har det visat sig att deltagarna upplevt positiva erfarenheter av 

föräldraledigheten. Detta resultat skulle kunna få fler män att aktivt agera för ett mer jämställt 

uttag av föräldraledigheten och vilket i sin tur kan ha flera positiva effekter, till exempel en 

mer jämställd arbetsmarknad och bättre kontakt mellan pappan och barnet. Detta skulle vidare 

kunna leda till hälsofrämjande effekter för såväl män som kvinnor. Utifrån studiens resultat 

har författaren kommit fram till följande slutsatser. 

 

 Samtliga deltagare ansåg att det var viktigt att vara föräldraledig men att 

förhandlingen av föräldraledigheten styrdes utifrån deras partners önskemål eller 

arbete. Deltagarna förväntade sig att de skulle ha mer tid under föräldraledigheten och 

att de upplevde att deras fritidsintressen fick uträttas i mån av tid.  

 Alla deltagarna upplevde det som positivt att vara föräldraledig under en 

sammanhängande period och att detta förde dem närmare sitt barn och sin partner. 

Flera av deltagarna kunde tänka sig att vara föräldraledig längre.                 

 Deltagarna ökade sin förståelse för hur ens partner hade haft det under hennes 

föräldraledighet. Möjligheten att knyta en kontakt och få egen tid med sitt barn 

upplevdes som betydelsefullt. 

 Deltagarna upplevde att föräldraledigheten hade inneburit en personlig utveckling och 

upptäckt nya egenskaper som att känna trygghet och lugn. Föräldrarollen hade även 

stärkts under föräldraledigheten.  

 Att ingå ett socialt umgänge under föräldraledigheten upplevdes som viktigt men att 

deltagarna saknade ett manligt umgänge i föräldragrupper.  

 

Förhoppningen med studien är att väcka uppmärksamhet inom jämställdhet, genus och 

föräldraledighet för folkhälsovetare, myndigheter, studenter och andra intresserade inom 

området. Studiens resultat kan vara ett bidrag för vidare forskning inom maskulinitet och 

föräldraledighet och då undersöka män som varit föräldraledig i minst sex månader för att ta 

reda på vilka upplevelser dessa män har erfarit under denna period. Även en liknande studie 

men med kvinnor istället för män skulle vara intressant att utföra. Detta för att studera 

genusskillnader och femininitet. 
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Bilaga 1 

  

 

 

Jag heter Tove Bastrup och studerar till folkhälsovetare vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Under min 

sista termin skriver jag en uppsats i form av en intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka 

mäns upplevelse av föräldraledigheten med fokus på familjelivet. 

Du som deltagare ska ha avslutat din föräldraledighet, varit föräldraledig i minst tre sammanhängande 

månader och det ska inte ha gått mer än tre år sedan du var föräldraledig. Din medverkan kommer att 

innefatta en intervju på ca 45 min. Intervjun planeras att spelas in utifrån ditt samtycke. 

Det är frivilligt att delta och du kan avstå att svara på vissa frågor samt att när du vill avbryta din 

medverkan utan att ange någon anledning. Materialet som samlas in kommer endast att användas för 

denna uppsats syfte. Ingen utomstående kommer att ha tillgång till det du berättar och din identitet 

kommer inte att avslöjas.  

 

Är du intresserad att medverka i denna studie? 

Kontakta mig på angivet mail eller mobilnummer nedan senast den 8/4 2015. 

Har du frågor kring studien får du gärna kontakt mig eller min handledare . 

 

Med vänliga hälsningar  

Tove Bastrup 

Student:                                                                                 Handledare: 

Tove Bastrup                                                                          Evelina Landstedt 

Inbjudan till att delta i en intervjustudie om 

föräldraledighet! 

Idag är det fler män än tidigare som väljer att ta ut föräldraledighet. För att 

öka kunskapen är det betydelsefullt att fler män får berätta om sina 

upplevelser av föräldraledigheten. Därför bjuds du in till att delta i en 

studie om föräldraledighet och familjeliv. Dina erfarenheter är viktigt och 

jag hoppas du tycker att ämnet verkar intressant.  
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Bilaga 2 

Semistrukturerad intervjuguide 

Studiens syfte är att undersöka pappors upplevelse av föräldraledigheten med fokus på hur 

familjelivet har påverkats under denna period.  

 

Info om deltagaren 

Ålder 

Bor 

Sysselsättning 

Var senast föräldraledig 

 

Intervju 

Ämne 1 Föräldraledighet 

 

Uppstartsfrågor: 

-Hur ser er familj ut? 

-Hur lång tid var du föräldraledig med respektive barn? 

-Hur bestämde du och din partner er för att dela upp föräldraledigheten? 

-Hur ser det ut i din bekantskapskrets kring synen av föräldraledighet? 

-Hur skulle du beskriva en typisk dag som föräldraledig? 

 

Uppföljningsfrågor: 

-Hur tyckte du det var att vara föräldraledig? 

-Vad var dina förväntningar inför föräldraledigheten? 

-Hur upplevde du dina “förkunskaper” kring barn innan du blev förälder? 

-Lärde du dig något nytt av att vara föräldraledig? Om ja, kan du berätta om detta? 

-Finns det några erfarenheter som du har tagit med dig av att vara föräldraledig? Om ja, kan 

du berätta om de erfarenheterna? 

-Motsvarade dina förväntningar efter att du hade varit föräldraledig? Om ja, kan du beskriva 

på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
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-Rekommenderar du andra män att ta ut föräldraledighet? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

-Hade du delat upp föräldraledigheten med din partner annorlunda idag? 

 

Ämne 2 Familjeliv 

 

Uppstartsfrågor: 

- Bestämde du och din partner er för att dela upp hushållsarbetet när du var föräldraledig? 

Om ja, hur bestämde ni? 

-Hur såg det ut innan du blev föräldraledig med ansvarsfördelning av hushållsarbetet och hur 

ser det ut idag när du inte är föräldraledig? 

 

Uppföljningsfrågor: 

-Upplevde du att din relation med din partner påverkades under din tid som föräldraledig? Om 

ja, hur? 

-Anser du att det är viktigt att dela upp hushållsarbetet lika mellan dig och din partner? Om ja, 

varför? Om nej, varför inte? 

-Hur ser det ut för andra familjer i er vänskapskrets av uppdelning kring hushållsarbete? 

-Skulle du ha delat upp hushållsarbetet annorlunda idag om du var föräldraledig? 

-Anser du att familjelivet påverkades under din tid som föräldraledig? 

 

Övrigt 

Är det något som du vill tillägg i samtalet? Något som jag inte har tagit upp? 

 

Vidare frågor som kan utveckla huvudfrågorna under intervjun; 

Kan du utveckla detta..? 

Vad hände då och hur gick det till..? 

Vad upplevde du då..? 

Hur kändes det då..? 

Kan du ge ett exempel på det..? 

Kan du berätta mer om..? 


