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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för den förhandlingsprocess som kan ligga 

bakom beslutet om vem som ska stanna hemma med sjukt barn. Vidare syftar studien till att 

utveckla bilden av de mekanismer som anses påverka förhandlingsprocessen. Särskilt de 

mekanismer som riskerar att bidra till en ojämnt fördelad föräldraförsäkring. I studien 

genomförs sex stycken intervjuer med tre föräldrapar. Dessa intervjuer har sedan analyserat 

med Janet Finchs (1989) definition av förhandling om familjeansvar. Av studiens resultat 

framkommer det att de intervjuade föräldraparen tillsammans skapar en gemensam bild av 

deras verklighet. Utifrån den fördelas sedan uttaget av VAB. Denna bild är i sin tur påverkad 

av en rad institutionella aspekter så som arbetets utformning, relativa resurser samt parets 

ideologiska utgångspunkter. Till skillnad från tidigare studier som funnit att relativa resurser, 

omvandlat till lön, påverkar fördelningen störst pekar resultaten i denna mot att det istället är 

arbetets karaktär är viktigast för hur föräldrar fördelar VAB. Har den ena föräldern 

arbetsuppgifter som går att skjuta på eller frånvara från tenderar personen att uppleva det som 

enklare att stanna hemma. Denna ordning påverkas dock av en rad andra faktorer. Exempelvis 

kan en idé om en rättvis fördelning av VAB motverka en sådan tendens.     

Nyckelord: Föräldraförsäkring, Tillfällig föräldrapenning, VAB, Förhandling, Relativa 

resurser.  

 

Abstract 

The purpose of this paper is to create an understanding of the negotiation process behind the 

decision of who will stay at home with a sick child and to develop the knowledge of the 

mechanisms considered to affect the negotiation process, in particular, the mechanisms likely 

to contribute to an uneven use of care leave. In the study six interviews were conducted with 

three sets of parents. These interviews were then analysed with Janet Finch’s (1989) 

definition of negotiation of family responsibilities. The study finds that the negotiation on 

care leave is a result of the negotiation of the shared view of reality. This image is in turn 

influenced by a number of institutional aspects such as job design, relative resources, and the 

couple's ideological points. Previous studies that found that relative resources, converted to 

salary, affects the distribution greatest. Instead the results of this study points out that the 

nature of work is most important for how parents divide their care leave. If one parent have 

work that easier can be pushed forward or to be away from, the latter tend to be the one who 

stays at home. This arrangement, however, is affected by a number of other factors. For 

example, the ideas of a fair distribution of care leave counteract this tendency. 

Keywords: Parental leave, Care leave, Care for sick children, Negotiation, Relative resources. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie handlar om hur föräldrapar resonerar när de fördelar VAB mellan sig. Tidigare 

studier har främst förklarat fördelningen i relativa resurser mätt som lön och sedan översatt 

detta till makt. Inkomstskillnader mellan ett föräldrapar har där fått förklara varför kvinnor tar 

ut tillfällig föräldrapenning i högre utsträckning än män. Denna studie ämnar dock undersöka 

detta djupare genom att använda ett förhandlingsbegrepp, som använts i studerandet av 



 
 

föräldrapenningen, vilken tar hänsyn till ett större urval av mekanismer vilka påverkar 

förhandlingen. Denna studie visar hur förhandlingsprocessen av en gemensam verklighetsbild 

kan gå till genom att förhandlingen om VAB kan ses som ett resultat av den. Denna process är 

påverkad av en rad institutionella aspekter så som arbetets utformning, relativa resurser samt 

parets ideologiska utgångspunkter. Genom att blottlägga denna process kan denna studie bidra 

med kunskap om vad i föräldraförsäkringen som riskerar att bidra till en fortsatt sned 

fördelning av uttaget av tillfällig föräldrapenning. 
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1. Introduktion 

Den svenska föräldraförsäkringen kom till för att möjliggöra kombinationen av att 

förvärvsarbeta och ha familj. Den tillfälliga föräldrapenningen erbjuder ersättning för förlorad 

arbetsinkomst när den ena föräldern vårdar sjukt barn. På så vis möjliggörs en samhällsmodell 

som innebär att båda föräldrarna kan arbeta under småbarnsåren (Regeringen 2014a). Att 

föräldraförsäkringen utnyttjas lika mellan föräldrarna ses som ett viktigt politiskt 

jämställdhetsmål då ingen av föräldrarna ska missgynnas av familjebildandet eller hamna i en 

ekonomisk beroendeställning till partnern. Ett jämställt barnansvar ses även som positivt ur 

barnets synvinkel. Föräldraförsäkringen är därför ämnad att möjliggöra för båda föräldrarna 

att utnyttja den (Regeringen 2014b).   

 

En av premisserna för denna studie har varit att vård av sjukt barn ses som ovälkommet och 

kan ligga till grund för en potentiell konflikt om vem av föräldrarna som ska stanna hemma. 

Att stanna hemma från arbetet för att vårda barn är ett uppbrott i den modell som gör det 

möjligt för båda föräldrarna att förvärvsarbeta medan barnen spenderar dagarna på förskolan. 

Även om svensk lagstiftning slår fast att ingen förälder får diskrimineras på sitt arbete på 

grund av sitt föräldraskap, är det inte allt för otroligt att anta att individens frånvaro från 

arbetet kan ställa till problem för arbetsgivare och kollegor. Antingen måste personen ersättas, 

vilket förutsätter att det finns möjlighet att tillsätta en vikarie. Eller så får kollegor 

kompensera för den minskade arbetskraften. I vissa fall finns det varken vikarier eller 

kollegor som kan kompensera för den förlorade arbetsdagen, då får arbetet helt enkelt vänta 

tills personen har möjlighet att jobba ikapp. Detta skulle kunna hända om personen i fråga har 

en position som inte kan ersättas av någon annan, eller om personen är egenföretagare. Även 

om arbetssituationen för intervjupersonerna i denna studie varierar, ställs de alla inför 

svårigheter att utnyttja av föräldraförsäkringen kopplad till vård av sjukt barn.  

 

Den tillfälliga föräldrapenningen utnyttjas i dag övervägande av kvinnor. Nästan två 

tredjedelar av uttaget görs av kvinnor. Detta är en trend som har hållit i sig de senaste 

årtiondena och inte visar några tecken på att förändras (Försäkringskassan 2014c). Därför 

ämnar denna studie att undersöka hur arbetslivets och föräldraförsäkringens premisser skapar 

förutsättningar för föräldrar att vara hemma med sjukt barn. Genom att använda ett 
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förhandlingsperspektiv skapat av Janet Finch (1989) som grunden till fördelning av ansvar 

inom familjen undersöks hur tre par resonerar kring sin fördelning av vård av sjukt barn. 

Genom att visa hur förhandlingen påverkas av olika mekanismer blottläggs konstruktionen av 

förhandlingen och således också vad i processen som riskerar att motverka en jämn 

fördelning. Detta skulle i sin tur kunna bidra till ett vidare perspektiv i diskussionen om 

fördelningen av tillfällig föräldrapenning på ett sätt som inte gjorts tidigare.  

2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie ämnar undersöka fördelningen av vård av sjukt barn och tillfällig 

föräldrapenning hos föräldrar. Syftet är att skapa förståelse för förhandlingsprocessen som 

ligger bakom beslutet om vem som ska stanna hemma med sjukt barn samt utveckla bilden av 

de mekanismer som enligt tidigare kvantitativ forskning anses påverka förhandlingsprocessen, 

särskilt de mekanismer som riskerar att bidra till en ojämnt fördelad föräldraförsäkring.  

Mina frågeställningar lyder: 

 Hur resonerar föräldrapar kring fördelningen av VAB och tillfällig föräldrapenning? 

 Hur påverkar arbetets karaktär föräldrapars förhandling om VAB och tillfällig 

föräldrapenning? 

 Hur påverkar föräldrapars ideal om fördelning av barnansvar förhandlingen om VAB 

och tillfällig föräldrapenning? 

 

2.1 Avgränsning och begreppsförklaring 

2.1.1 Avgränsning  

Studien avgränsar sig till att innefatta föräldrar med barn i åldern ett till fem år som går på 

förskola. Detta för att uttaget av tillfällig föräldrapenning är högre för föräldrar med barn i 

dessa åldrar. Uttaget minskar i takt med att barnen blir äldre för att sedan vara marginellt när 

de börjar skolan (Försäkringskassan 2014c). Det har även varit önskvärt att båda föräldrarna 

ska ha ett heltidarbete. Detta för att undvika en allt för snedvriden ansvarsfördelning mellan 

familj och arbete inom familjen på grund av olika krav från arbetet. Det har också bedömts 

viktigt att arbetet i viss mån ska vara kvalitativt i den bemärkelsen att det på något sätt kräver 

utbildning högre än gymnasienivå alternativt innefatta arbetsvillkor som kräver individuellt 
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ansvarstagande. Anledningen till det är att det i högkvalitativa yrken har ansetts svårare att 

kombinera familjeansvar och arbete enligt tidigare forskning.   

 

2.1.2 Begreppsförklaring 

I studien använts en rad olika på benämningar och variationer av föräldraförsäkringen. När 

jag talar om föräldraförsäkringen syftar jag på den allmänna försäkringen som innefattar både 

föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Med föräldrapenning menas det som betalas ut 

under barnets första levnadsår vilket berättigar föräldrarna att vara hemma från arbetet i 240 

dagar. När jag talar om tillfällig föräldrapenning menar jag den ersättning som föräldrar är 

berättigade vid inkomstförlust på grund av att de vårdat sjukt barn i hemmet. VAB eller vård 

av barn är det begrepp som använts mest och är den mest vardagliga benämningen av att 

vårda sjukt barn. Med VAB menas all form av vård av sjukt barn upp till tolv år, oavsett om 

föräldern i fråga anmäler detta till försäkringskassan. På så vis görs en distinktion mellan den 

ekonomiska ersättningen (kallad tillfällig föräldrapenning) och det bredare VAB som 

innefattar all form av frånvaro från arbetet när barnen är sjuka. 

3. Bakgrund 

3.1 Föräldraförsäkringen 

Den ekonomiska familjepolitiken grundlades i svensk politik i början av 1900-talet. Några av 

skälen var den barnfattigdom som fanns samt de låga födelsetalen. Den första 

moderskapspenningen kom 1937 tillsammans med ett behovsprövat barnbidrag. 1948 blev det 

behovsprövade barnbidraget till ett allmänt barnbidrag. Under denna period karaktäriserades 

Sverige av en så kallad enförsörjarmodell vilket innebar att det allt som oftast var mannen 

som arbetade medan kvinnan hade ansvar för hem och barn. Allt eftersom den svenska 

arbetsmarknaden blomstrade ökade sedan behovet på arbetskraft, vilket fick fler kvinnor att 

ge sig ut på arbetsmarknaden. 1960-talet blev efterhand därför allt mer en övergångsperiod till 

en tvåförsörjarmodell där familjens båda parter yrkesarbetade. Samtidigt hade en våg av krav 

på jämställdhet lett till att kraven på båda föräldrars möjlighet att arbeta ökade 

(Försäkringskassan 2011).  
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Tillkomsten av en föräldraförsäkring 1974 hade två anledningar. Dels den förändrade 

arbetsmarknaden och behovet av att kvinnor skulle komma ut i arbete. Detta menar 

exempelvis Roman (2014) syns i att det fram till 1986 krävdes att kvinnan hade en inkomst 

som översteg garantinivån för att mannen skulle kunna ta del av föräldraförsäkringen. Men 

föräldraförsäkringen hade också ett jämställdhetspolitiskt mål. Detta syntes i det förarbete 

som förekom införandet där det tydligt fastslogs att försäkringen inte fick hindra män från att 

utnyttja den. Inte bara jämställdhetsaspekten lyftes fram i utredningen, också det faktum att 

det ansågs fördelaktigt från barnets synvinkel att tidigt skapa en relation med sin pappa sågs 

som ett viktigt argument (Roman 2014).    

 

Även om föräldraledigheten var tänkt att delas lika mellan föräldrarna blev det inte så. I 

början på 90-talet började det ojämlika uttaget att uppmärksammas. Kvinnor tog ut en 

betydande del av föräldraledigheten. Detta ledde till att man 1995 lagstadgade för att 30 dagar 

av föräldraledigheten skulle vikas åt respektive förälder. Sedan utökades detta till 60 dagar. 

Flera andra ekonomiska incitament har prövats för att få till en mer jämställd fördelning men 

inga har gett samma resultat som de individuella månaderna. Den svenska arbetsmarknaden 

kännetecknas, den skeva fördelningen av föräldraledigheten till trots, av ett högt kvinnligt 

arbetsmarknadsdeltagande och höga födelsetal (Försäkringskassan 2011).  

 

I dag finns föräldraförsäkringen till för att ge ekonomisk trygghet till barnfamiljer i perioder 

av osäkerhet samt att göra det möjligt att kombinera familj och arbete. Föräldraförsäkringen 

består av två delar. Den största delen är den föräldrapenning som betalas ut under barnets 

första tid. Den andra delen är den tillfälliga föräldrapenningen som betalas ut när barnet är 

sjukt som ersättning för det inkomstbortfall som uppkommer när en förälder är hemma från 

arbete (Regeringen 2014a). Föräldraförsäkringens belopp baseras på personens 

sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det innebär något mindre än 80 procent av personens 

inkomst. Om föräldern inte har någon sjukpenninggrundande inkomst erhålls en inkomst på 

grundnivå på 225 kronor per dag (Försäkringskassan 2014a).   
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3.2 Vård av barn 

Denna studie handlar om den tillfälliga föräldrapenningen. En förälder kan få tillfällig 

föräldrapenning om exempelvis barnet är sjukt och föräldern måste avstå från arbete för att 

vara hemma med barnet. Det kan även betalas ut om den ordinarie vårdaren är sjuk eller om 

barnet måste uppsöka vårdcentral. Tillfällig föräldrapenning betalas ut tills dess att barnet 

fyllt tolv år.  Det betalas ut i högst 120 dagar under ett år och går att tas ut som hela dagar, 

och halvdagar ner till en åttondels dag (Försäkringskassan 2014b).  

 

Föräldraförsäkringens roll är att möjliggöra den tvåförsörjarmodell som ses som norm i 

samhället. Detta för att skapa förutsättningar att inte behöva kompromissa mellan familj och 

arbete, utan göra det möjligt att kombinera dem båda. Framförallt har målet varit att 

underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden tillsammans med familjebildande. Den tillfälliga 

föräldrapenningen är en del i detta, tillsammans med rätten till deltid och det faktum att 

arbetsgivare inte får missgynna föräldrar i arbetet. Tidigare forskning har pekat på att 

tvåförsörjarmodellen visserligen lett till att de flesta föräldrar förvärvsarbetar, men samtidigt 

leder till en ökad känsla av konflikt mellan arbete och familj. Länder där föräldraförsäkringen 

inte är lika generös visar inte samma statistiska samband. Men arbetet i sig har å andra sidan 

en berikande funktion, en funktion som väger upp för den konflikt den skapar. Att arbeta 

under småbarnsåren kan upplevas som stressigt, men vägs upp av det värde arbetet har för 

individen. Det råder med andra ord en balansgång mellan konflikten arbete-familj och 

arbetets berikning. För att fungera måste det finnas en jämnvikt (Öun 2014).  

 

Föräldraförsäkringen ska enligt Regeringen (2014b) bidra till ett jämställt föräldraskap samt 

stärka makten över den egna livssituationen. Det jämställda föräldraskapet innefattar att båda 

föräldrarna tar samma ansvar för hemarbetet. Detta innebär att föräldraförsäkringen bör göra 

det möjligt för båda föräldrarna att förvärvsarbeta eftersom ett viktigt jämställdhetspolitiskt 

mål är ekonomiskt oberoende.  

 

3.3 Ojämställd användning av föräldraförsäkringen 

Föräldraförsäkringen har länge varit i fokus för forskning om jämställdhet i familjer. Dessa 

studier har dock främst haft som fokus den största delen av föräldraförsäkringen, nämligen 
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föräldrapenningen (se Ahrne och Roman 1997, Alsarve och Boye 2011, Roman 2014). Få 

studier har fokuserat på tillfällig föräldrapenning. De studier som har undersökt tillfällig 

föräldrapenning har fokuserat på ekonomins betydelse för fördelningen. Detta synsätt har 

dock visat sig inte ge en heltäckande bild av vilka mekanismer som ligger bakom 

fördelningen (se Amilon 2007). Enbart ekonomiska överväganden kan inte förklara varför 

kvinnor tar ut nästan två tredjedelar av den tillfälliga föräldrapenningen. Skillnaderna är 

förvisso mindre än för fördelningen av den inledande föräldraledigheten, där tar kvinnor 

istället ut nästan 80 procent (Försäkringskassan 2014c). Vid en första anblick kan det därför 

tyckas att fördelningen av VAB i sammanhanget är relativt jämställd. Den bilden kompliceras 

dock av att den tillfälliga föräldrapenningen inte beslutas på samma premisser som 

föräldraledighet då fördelningen inte på samma sätt kan härledas till kulturella förklaringar så 

som att det generellt anses vara en större självklarhet att kvinnor bör vara föräldralediga. 

Roman (2014) finner att föreställningar om barnets bästa ofta är en stor del när föräldrar 

beslutar hur länge mamman respektive pappan bör vara hemma. Amning är ett exempel på 

detta då det rekommenderas att amma i minst sex månader. Den inledande föräldrapenningen 

tas därför i regel ut av mamman vilket ses som självklart. Pappan har sedan en större 

möjlighet att välja sitt uttag och är inte på samma sätt bunden av kulturen att vara hemma.  

 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning har- om än sakta- stadigt 

minskat sedan försäkringens införande. Fördelningen av VAB har däremot nästintill stått stilla 

i decennier (Försäkringskassan 2014c). Studier om relativa resurser som orsak till fördelning 

av VAB har angett de ojämställda lönerna som förklaring och mycket tyder på att 

löneskillnader spelar in på beslutet om vem som stannar hemma med sjukt barn. Dessa kan 

dock inte förklara varför även kvinnor med högre lön än sin partner tar ut merparten av VAB, 

även om förhållanden som dessa oftast leder till en mer jämställd fördelning (Amilon 2007). 

 

3.4 Den ojämställda arbetsmarknaden  

De sammantagna könslöneskillnaderna i samhället visar ett tydligt mönster. Det finns än idag 

en klar skillnad i löner mellan kvinnor och män. I studier som undersökt vad dessa skillnader 

beror på finner man att löneskillnaderna inte går att förklara så enkelt som att det finns en 

skillnad i lönesättning kvinnor och män emellan. Inte heller den segregerade arbetsmarknaden 

kan ses som en anledning till de ojämställda lönerna. Boye m fl. (2014) har studerat 
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könslöneskillnader utifrån arbetets kvalifikationsgrad och funnit att de skillnaderna är väldigt 

olika beroende av graden av kvalifikation i arbetet. Lågkvalificerade yrken har små 

könslöneskillnader, till skillnad mot högkvalificerade yrken. När de undersökte orsaken till 

dessa skillnader så framkom att den absolut största påverkan på lönen var föräldraskap. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i samhället kan bero på skillnader mellan hur 

kvinnor och män hanterar rollen som föräldrar i högkvalitativa yrken.    

 

Evertsson (2014) menar att det faktum att kvinnor har en sämre löneutveckling än män vid 

föräldraskap kan förklaras av tre anledningar. Dels de biologiska, exempelvis amning. Den 

andra är de ekonomiska övervägandena, den genomsnittliga lönen är lägre för kvinnor vilket i 

så fall skulle göra det ekonomiskt rationellt att vara föräldraledig längre, samt vara den som 

förkortar sin arbetstid. Den tredje orsaken menar hon är normativa förväntningar på 

moderskap och faderskap. Män är i betydligt mindre utsträckning frånvarande på 

arbetsmarknaden vilket skulle kunna tyda på att arbetet är en del i skapandet i en manlig 

identitet. Detta skulle också kunna förklara varför studier visat att män förlorar mer 

lönemässigt på att vara hemma än kvinnor. Enligt denna tes straffas de hårdare för frånvaro 

från arbetet, kanske för att det i högre grad uppfattas som ett oengagemang mot 

organisationen av arbetsgivare. Evertsson finner att förlusten av föräldraledighet är ungefär 

lika mellan män och kvinnor, det är istället kvinnors tendens att vara föräldralediga längre 

som förklarar föräldraledighetens inverkan på löneskillnaderna.  

 

Det finns andra perspektiv att lyfta in angående löneskillnaderna mellan föräldrar. Angelov m 

fl. (2013) tolkar löneskillnader som ett resultat av att kvinnor i allmänhet arbetar deltid i större 

utsträckning än män. Detta med stöd av att andra tidigare studier funnit att kvinnors 

föräldraledighet endast påverkar lönen i väldigt liten grad. Magnusson och Nermo (2014) 

förklarar istället könslöneskillnaderna bland föräldrar i yrken med hög prestige med att män i 

större utsträckning än kvinnor har tillgång till arbetsvillkor som ständig tillgänglighet, 

ledarskapsroll och tjänsteresor vilka ansågs speciellt svåra att kombinera med föräldraskap. 

Dessa faktorer anses vara svårare att kombinera med föräldraskap och skulle därför resultera i 

att kvinnor tar ett större ansvar för familjen. Magnusson och Nermo kan däremot inte förklara 

om dessa skillnader i arbetsvillkor beror på att kvinnor avstår från dessa yrken självmant när 

de blir föräldrar eller om det snarare är arbetsgivare som diskriminerar kvinnor från dessa 
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yrken på grund av att de förväntas ta ett större familjeansvar enligt en normativ uppfattning 

om att så är fallet. Oavsett kan konstateras att familjeansvar är svårt att kombinera med 

högkvalitativa yrken som karaktäriseras av hög prestige. Arbetets roll för fördelningen av 

familjeansvaret kan därför tänkas vara av stor vikt.       

 

Ett annat perspektiv är att barnansvar har en mer svårstuderad påverkan. Studier som funnit 

att män förlorar mer ekonomiskt på att vara borta från arbetsmarknaden förklarar det med att 

frånvaro från arbetet sänder signaler om ett oengagemang. Vidare att det skulle leda till 

försämrade möjligheter att avancera i arbetet (Stafford och Sundström 1996, Albrecht 1999). 

Det är rimligt att anta att VAB i detta sammanhang är ett exempel på en av konsekvenserna 

av föräldraskap som kan antas uppfattas som ett irritationsmoment av arbetsgivare. En hög 

frånvaro på grund av vård av sjukt barn skulle enligt detta perspektiv sända signaler om 

bristande arbetsmotivation. Arbetsgivaren uppfattar då personen som VAB:ar som en person 

som inte uppfyller kraven för något som Acker (1992)  kallar ”den ideale arbetaren", en 

person som ständigt agerar utifrån arbetets bästa och är opåverkad av familjelivets intrång på 

den ständiga tillgängligheten. 

 

Den ojämna fördelningen av VAB skulle därmed kunna bidra till och förklara den ojämlika 

arbetsmarknaden på tre sätt. Så länge kvinnor tar ett större ansvar för barn och familj- 

synliggjort i uttaget av VAB: (1) skulle kvinnor i större utsträckning kunna tänkas avstå från 

yrken oförenliga med det största familjeansvaret, (2) riskera att diskrimineras av arbetsgivare 

på grund av ett bekräftande av bilden att kvinnor inte uppfyller kraven hos den "ideale 

arbetaren" och (3) sända ut signaler om ett oengagemang vilket skulle kunna medföra 

signaleringskostnader. Ett jämnare uttag skulle alltså- i alla fall teoretiskt- kunna bidra till ett 

mer jämställt arbetsliv.    

 

3.5 Att undersöka VAB 

Att undersöka fördelningen av VAB kan vara ett sätt att undersöka möjligheten att kombinera 

föräldraskap och arbete. Studier har främst undersökt relativa resursers betydelse för uttaget 

av tillfällig föräldrapenning, men som argumenterats för ovan så kan det antas att arbetets 

utformning också spelar in. Som Magnusson och Nermo (2014) konstaterar så är en stor del 
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av problematiken med den här typen av studier att det är svårt att veta vad som är hönan och 

ägget. Ett rimligt antagande är exempelvis att det finns samband mellan arbetsvillkor och lön. 

Huruvida det är lönen som är orsaken till den sneda fördelningen av tillfällig föräldrapenning 

eller om det i själva verket är den ena förälderns mer krävande arbetsförhållanden blir då en 

teoretisk diskussion om sambandets ordning.       

 

Att se familjens organisering och uppdelning som en del av en förhandling är en vanlig 

företeelse i studier om fördelning av barnansvar, föräldraledighet och hemarbete. 

Förhandlingen behöver inte enbart ses som en konfliktlösande funktion utan även ses som ett 

sätt att organisera samhället på. Den symboliska interaktionismens användande av 

förhandlingsbegreppet är just detta (Roman 2014). Tidigare forskning om VAB har sett 

fördelningen partners emellan som en förhandling där båda parter till varje pris vill undvika 

att stanna hemma från arbetet. Denna maktkamp har beskrivits med begreppet relativa 

resurser vilket har fått illustrera löneskillnaders antagna påverkan på maktbalansen. Att enbart 

se förhandlingsprocessen som ett resultat där den resursstarkaste parten vinner torde dock 

vara ett begränsat sätt att se på förhandlingsbegreppet. Sannolikt är att andra faktorer inverkar 

på beslutet. Några har diskuterats ovan och andra kommer att diskuteras vidare i denna 

uppsats. Det skulle kunna handla om arbetets karaktär, dess begränsande egenskaper men 

också dess förmåga att göra lösningar möjliga genom exempelvis flexibilitet.  

 

Dessa avvägningar kan tänkas vara svåra att finna i existerande datamaterial om relativ 

inkomst och uppgifter om arbete. Därför kan en intervjustudie som denna ge en inblick i hur 

förhandlingen mellan föräldrar går till när VAB fördelas. Dessutom genomförs den med ett 

förhandlingsperspektiv som tidigare forskning om VAB inte använt sig av, där 

förhandlingsprocessen inte enbart utgår från ett maktperspektiv, men inte heller utesluter att 

makt spelar en roll.     
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4. Tidigare forskning och teoretiska analysverktyg 

4.1  Teori 

Att skaffa barn innebär livsförändringar för föräldrarna. I familjeskapandet ligger ofta 

uppkomsten av gemensamma utgifter kring barn och hem. Fördelningen mellan arbete och 

barn ska förhandlas fram, en förhandling som påverkas av ekonomiska överväganden och 

institutionell påverkan. Det senare är de normer, lagstiftning och förväntningar som finns 

kring familjebildandet. Förhandling som grunden för familjens organisering har blivit relevant 

efter att normerna kring familjens uppbyggnad har försvagats (Ahrne och Roman 1997). 

 

Janet Finch (1989) menar att makar eller sambos organisering av familjen är ett resultat av 

sådana förhandlingar. Användandet av förhandlingsbegreppet hos Finch härstammar från den 

symboliska interaktionismen. Organisering av samhället ses som ett resultat av ett konstant 

förhandlande av verkligheten. Människor skapar gemensamma förståelser eller ”shared 

understandings” av verkligheten genom förhandling. De definierar ramarna för sina liv inom 

vilka dessa förhandlingar kommer att äga rum. Familjelivets fördelning är inte uteslutande ett 

resultat av normer och regler utan det finns alltid ett handlingsutrymme. Detta 

förhandlingsbegrepp medger att makt kan ha en väsentlig roll. En partners intressen kan 

exempelvis överordnas den andres (Finch 1989, Ahrne och Roman 1997). 

 

Förhandlingar behöver dock inte enbart vara ett sätt att lösa öppna konflikter sett som en 

maktkamp utan kan vara implicita. Med en implicit förhandling menas en förhandling som 

sker med exempelvis kroppsspråk eller sättet att tala. Detta står i motsats till en explicit 

förhandling som sker öppet i en dialog. Implicita förhandlingar kan påverkas av tidigare 

explicita förhandlingar då de senare påverkas av den gemensamma förståelsen som skapats av 

tidigare förhandlingar. Mer explicita förhandlingar är utifrån detta perspektiv vanligare i det 

tidiga skedet av en social relation medan senare förhandlingar baseras på de tidigare och 

därför blir mer implicita (Roman 2014). Makars och sambors förhandlingar är enligt Finch ett 

resultat av en gemensam verklighetsuppfattning. Den gemensamma verklighetsuppfattningen 

påverkas i sin tur av faktorer som ekonomi, kultur och makt. Dock kan individerna påverka 

situationen utifrån sina ideal. Ett sätt att se detta är att exempelvis jämställdhetsideologier hos 

paret skulle kunna påverka den gemensamma synen på verkligheten. 
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Ibland kan det tänkas att förhandlingar karaktäriseras av konflikt där båda parters intressen 

strider mot varandra. Båda parter kanske anser att deras arbete borde prioriteras när någon av 

dem måste stanna hemma med sjukt barn. I förhandlingen om detta antas tillgången till 

resurser ha betydelse för vem som får sin vilja igenom. En resurs är något som den ena 

partnern har och som den andra är beroende av (Roman 2014). Enligt resursteorin kan det 

vara pengar, kärlek eller trygghet. Den kan då användas som ett hot i en förhandling för att få 

sina intressen tillgodosedda. Men antagligen sker detta på en implicit nivå där partnern gissar 

vad som skulle kunna hända om hen inte rättar sig efter den med större maktresurser. Är det 

tal om ekonomiska resurser handlar hotet således om att förlora tillgång till dessa. Handlar det 

om kärlek så är det ultimata hotet skilsmässa (Blood och Wolfe 1960). Att makt enbart skulle 

handla om relativa resurser är dock problematiskt. Normer är närvarande på många sätt i 

familjens utformning. Ahrne och Roman (1997) menar att makt kan ses på tre olika sätt. De 

delar in makt i normativ makt, ekonomisk makt och fysiskt våld. Normativ makt är när den 

ena parten hänvisar till rådande samhälleliga normer för att få sin vilja igenom, känslan av att 

det finns ett rätt sätt att handla i den rådande situationen. 

 

Ett annat sätt att förstå makt är med hjälp av specialiceringsteori. Specialiceringsteori utgår 

från att familjen är nyttomaximerande och fungerar som ett företag. Kapital måste in för att 

täcka familjens utgifter. Enligt specialiceringsteori beror valet av vem som ska förvärvsarbeta 

och vem som ska sköta hemmet på vem som är bäst på respektive uppgift. Paret specialiserar 

sig sedan på detta vilket innebär att en person skulle få större ansvar för hemmet och den 

andra för arbetet. Detta ansågs enligt dess ursprungliga utgångspunkt förklara skillnader i 

ansvarsfördelning mellan kvinnor och män (Becker 1981). Denna syn tar inte hänsyn till 

maktperspektivet och parternas olika mål. Inte heller normativa uppfattningar får plats. Enligt 

Sarah Fenstermaker Berk (1985) beror istället den ojämna fördelningen på att aktiviteter har 

olika betydelser för kvinnor och män i skapandet av genus. Arbete och familjeansvarets 

betydelse för normativ kvinnlighet respektive manlighet spelar utifrån detta perspektiv en roll 

i hur vi fördelar ansvaret. Beroende på arbetets betydelse för skapandet av kvinnlighet hos en 

kvinna, skulle alltså arbetet bli mer eller mindre viktigt för henne (Ahrne och Roman 1997). 
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Förhandling är den teoretiska utgångspunkt från vilken denna uppsats ämnar analysera 

empirin. Förhandling ses som en process där par skapar en gemensam uppfattning av 

verkligheten. Denna uppfattning är både begränsad och påverkbar. Normer och institutionella 

begränsningar är varken tvingande eller omöjliga hinder. Men inte heller obetydliga. Ekonomi 

och status är maktresurser som påverkar förhandlingen. Men individens ideologiska 

utgångspunkter kan alltid fungera som en motvikt, även i ett ojämnt maktförhållande. 

Tillsammans agerar dessa faktorer till att skapa en gemensam verklighetsbild från vilken paret 

sedan fattar beslut utifrån.               

 

4.2 Tidigare studier 

Forskningen kring fördelningen av föräldraförsäkringen har i Sverige varit omfattande. 

Framförallt är det den sneda fördelningen av föräldrapenningen som varit föremål för dessa 

studier. VAB har däremot fått begränsad uppmärksamhet. Till denna studie har endast ett fåtal 

exempel där VAB studerats hittats. Anledningarna till detta kan vara flera. Kanske tycker man 

att fördelningen är så pass jämställd att den inte utgör samma samhälleliga problem som 

föräldrapenningen. Kanske ser man på VAB som enbart en förlängning av barnansvar i 

allmänhet vilket enbart skulle reducera VAB till en bieffekt av den övriga 

ansvarsfördelningen i familjen.  

 

Amilon (2007) undersökte VAB i förhållande till föräldrarnas relativa resurser. Relativ 

inkomst översattes i studien till makt som påverkade föräldrarnas förhandlingsläge. Hon fann 

att både relativ inkomst och relativ utbildning hade en påverkan på hur uttaget var fördelat. 

Genom att studera hur förändringar i kvinnors relativa inkomst påverkade uttaget av VAB 

kunde hon konstatera att ökade inkomster för kvinnor i relation till deras partner hade en 

negativ påverkan på uttaget av VAB. Kvinnor som tjänade mer än sin partner tenderade också 

att vara hemma mindre med sjukt barn än kvinnor med jämställd eller sämre lön än sin 

partner. Samma princip upptäcktes när utbildning studerades. Utifrån detta drog hon 

slutsatsen att fördelningen av VAB var ett resultat av en förhandling föräldrarna emellan där 

relativ inkomst och utbildning påverkade deras förhandlingsposition. Dock visade det sig att 

även i familjer där kvinnan tjänade mer än sin partner var det fortfarande hon som tog ut 

mesta delen av den tillfälliga föräldraledigheten. Detta gjorde att hon drog slutsatsen att även 
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om relativa resurser antogs ha en inverkan på fördelningen, så fanns det förmodligen andra 

faktorer som också påverkade.  

 

Amilon (2007) fann även i sin studie att uttaget kunde förklaras av att mannens uttag avgjorde 

kvinnans. Mannen fick enligt Amilon välja först och kvinnan förhöll sig till detta i sitt eget 

uttag. Detta stämmer överens med studier som undersökt fördelningen av föräldraledighet. 

Här har man kunnat se att mannens arbete ofta används som en förklaring till varför man valt 

att fördela ledigheten som man gjort, även när kvinnan haft liknande arbete (Roman 2014). 

Roman (2014) förklarar detta med att genusordningen gör att männens arbetssituation blir till 

hinder gällande föräldraledighet medan liknande arbetsförhållanden för kvinnor, enbart leder 

till svårigheter. För kvinnor ses föräldraledighet som en naturlig del av föräldraskapet medan 

män har större möjligheter att välja. Män har alltså helt andra möjligheter att välja i vilken 

grad de vill vara hemma. Männens arbete antas därför prioriteras och kvinnan anpassar sitt 

uttag efter det (Ahrne och Roman 1997).  

 

Eriksson (2011) studerade i ett liknande fall effekterna av ett naturligt experiment där 

inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning höjdes under en period. Hon fann att den relativa 

inkomsten hade betydelse för hur par fördelade VAB. I relationer där den ena partnern tjänade 

över inkomsttaket och den andra under, tenderade den vars lön låg under att ta VAB betydligt 

oftare. Detta gällde för både män och kvinnor. Däremot syntes inga tecken på förändringar i 

uttaget efter det att inkomsttaket höjts, vilket i alla fall teoretiskt borde minskat de 

ekonomiska drivkrafterna för den sneda fördelningen. Således kan det antas att beslutet om 

vem som tar ut VAB inte helt vilar på ekonomiska grunder. Å andra sidan kan argumenteras 

för att den relativa löneskillnaden paret emellan fortfarande var densamma vilket inte inverkar 

på maktförhållandet om den relativa lönen översätts i förhandlingsstyrka. Liknande studier 

som genomförts som endast visat väldigt svagt samband mellan relativ inkomst och 

hushållsarbete (Evertsson och Nermo 2004, 2007). Eriksson och Nermo (2010) menar att 

VAB kan användas som en indikation på hur hushållsarbetet är fördelat i familjer.  

 

Eeek och Axmon (2011) frågade i en deskriptiv studie föräldrar vad de ansåg viktigast i 

beslutet om vem som stannar hemma med sjukt barn. De fann att de vanligaste 
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uppfattningarna var att det var arbetets utformning som styrde valet. De viktigaste faktorerna 

fann de vara den som hade viktigast uppgifter för dagen, den med ett flexibelt arbete och den 

som lättast kunde bli ersatt. Först på fjärde plats ansåg de svarande att ekonomin påverkade 

beslutet. Arbetet kan därför antas ha en betydande del i beslutet om vem som stannar hemma 

vid sjukt barn. Beslutet kan också antas fattas snabbt och utifrån dagens förhållanden. Mindre 

än en femtedel i undersökningen uppgav att de stannade hemma varannan gång. Betydligt 

oftare användes alltså arbetets krav som mer avgörande för beslutet än att fördelningen skulle 

delas jämt.  

 

Ahrne och Roman (1997) fann att i familjer med en mer ojämställd uppdelning av 

föräldraledigheten uppstod fördelningen oreflekterat där fördelningen inte ifrågasattes utan 

mer sågs som naturlig. En mer jämställd fördelning skulle utifrån detta kunna tänkas påverkas 

av föräldrars vilja att ha ett jämställt barnansvar. Detta styrks av Evertsson (2014b) som 

finner att föräldrars genusideologi påverkar fördelningen av hem- och barnansvar. Föräldrar 

med en större genusmedvetenhet tenderar att ha en jämlikare fördelning av hemarbete och 

barnansvar. Huruvida det förs en explicit diskussion om fördelningen av VAB utifrån ett 

rättvise- eller genusperspektiv kan alltså tänkas påverka fördelningen av VAB. En uttalad 

diskussion om rättvisa skulle alltså kunna tänkas leda till ett mer rättvist uttag av VAB. Dock 

menar Roman (2014) att även i familjer där det finns en uttalad önskan att ha ett jämställt 

föräldraskap och där bådas arbetsförhållanden var lika, fanns en tendens att mannens arbete 

gavs större betydelse än kvinnans. Detta ledde till att fördelningen av föräldraledigheten blev 

ojämn, även om det fanns en önskan om att den skulle vara lik. Roman menar alltså att det 

inte är säkert att en idealbild av föräldraskap sedan också blir verklighet.     

 

En stor del av den forskning som gjorts på området har handlat om just vilka former av arbete 

som är svårare att kombinera med familjeansvar. Magnusson och Nermo (2014) fann att 

könslöneskillnaderna mellan män och kvinnor var som störst i yrken med hög prestige, och 

framförallt mellan mödrar och fäder. När detta kontrollerades för arbetsvillkor som ansågs 

svårkombinerade med föräldraskap så som krav på ständig tillgänglighet, tjänsteresor och 

övertidsarbete kunde man konstatera att löneskillnaderna minskade. Män hade i 

undersökningen i betydligt större utsträckning tillgång till dessa arbetsförhållanden. Studien 

kunde inte visa varför dessa skillnader i arbetsuppgifter uppkommit men författarna avfärdar 
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tesen att en könssegregerad arbetsmarknad påverkar nämnvärt, detta med stöd i sin egen 

studie samt liknande studier på området. Frågan är då i vilken grad VAB kan antas påverka de 

funna löneskillnaderna. Evertsson (2014) finner att VAB faktiskt påverkar lönen negativt. 

Sambandet är till och med starkare än föräldraledigheten, omvandlat till hur mycket det 

påverkar per dag. Då ska man också komma ihåg att det faktiska utnyttjandet av VAB i själva 

verket är väldigt litet i jämförelse, och var så också i studien- cirka fyra till fem dagar per år. 

Det man dock kan konstatera är att VAB har en negativ effekt på löneutvecklingen vilket man 

skulle kunna tolka som att det från arbetsgivares sida är ovälkommet.   

5. Metod 

5.1 Motivering 

Denna studie ämnar undersöka fördelningen av VAB och tillfällig föräldrapenning hos 

föräldrar. Syftet är att skapa förståelse för den förhandlingsprocess som ligger bakom beslutet 

om vem som ska stanna hemma med sjukt barn. Också att ge en mer komplex bild av de 

mekanismer som påverkar förhandlingen än den som givits i tidigare kvantitativa ansatser. 

Valet att göra en intervjustudie skedde på grundval av just detta. Dels ansatsen att försöka 

synliggöra den relationella förhandling som antogs ligga till grund för fördelningen. Den 

subjektiva uppfattningen av sin egna och sin partners situation har enligt denna utgångspunkt 

en viktigare betydelse än objektiva mätbara variabler. En kvalitativ ansats ämnar då 

undersöka människans föreställningsvärld och hur den relaterar till andra människors (Trost 

2010:27). Par fattar beslut utifrån en framförhandlad verklighetsuppfattning, en uppfattning 

som inte alltid är ett resultat av låsta förutsättningar utan påverkas av attityder och 

individuella uppfattningar. En intervjustudie skulle därför kunna ge underlag för att undersöka 

hur denna process fungerar då intervjupersonerna får möjlighet att utveckla sina svar och sin 

upplevelse av situationen. Intervjuer ger intervjupersonerna en möjlighet att fördjupa sina svar 

vilket ger möjligheten att undersöka den verklighetsuppfattning som får just dem att resonera 

på det sätt som de gör (Trost 2010:33).  

 

5.2 Urval 

Till studien har intervjuer genomförts med tre föräldrapar. Avgränsningen har gjorts med 

barnens ålder i åtanke, samt föräldrarnas yrkesroll (se 2.1.1 Avgränsning). Detta har gjort det 

svårt att finna intervjupersoner utanför det egna kontaktnätet på grund av studiens tidsram. Ett 
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av paren är därför bekanta med mig, vilket kan ses som problematiskt. Jag har haft detta i 

åtanke under intervjuerna för det inte ska påverka resultatet samtidigt som jag har gjort en 

bedömning av att ämnet inte påverkas nämnvärt av vår relation. Därför har jag accepterat 

förhållandena som godtagbara. Esaiasson et al. (2012:259) skriver exempelvis att man i 

största möjliga mån bör undvika att intervjua personer man känner eftersom ens egen 

förförståelse då kan fylla i kunskapsluckor automatiskt.  

 

Övriga två par har jag fått kontakt med genom vänner och bekanta som fått studien förklarad 

för sig och sedan rekommenderat dem utifrån att de ansett att de passar in i urvalsmallen. 

Inom denna begränsade avgränsning har jag sedan försökt se till att paren ifråga ska ha olika 

arbetssituationer. Bland annat har det bedömts extra intressant att en av intervjupersonerna 

driver egen firma, då det kan påverka möjligheten att använda föräldraförsäkringen. 

Intervjupersonerna har därmed aktivt valts ut inom avgränsningen för att i viss mån kunna 

representera extremer för att på så vis få ett teoretiskt mer intressant urval (Trost 2010:138).  

 

5.2.1 Intervjupersonerna   

   Intervjuperson 

Par 1 Man Tjänsteman statligt verk 1 

 Kvinna Personalansvarig statlig myndighet 2 

Par 2 Man Egenföretagare 3 

 Kvinna Landstingsanställd 4 

Par 3 Man  Mellanchef privat företag 5 

 Kvinna Handläggare myndighet 6 

  

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna valde. Det har varit svårt för 

intervjupersonerna att få tid till en intervju utöver vardagens måsten med arbete och familj. 

Därför har tre av intervjuerna genomförts i intervjupersonernas hem, i ett fall genom 
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möjligheten att gå undan avskilt från övriga familjen och i två efter att barn somnat. Två av 

intervjuerna genomfördes på caféer då det har passat intervjupersonerna bäst. En intervju 

genomfördes på telefon då det inte fanns möjlighet att träffas som planerat på grund av sjukt 

barn. Telefonintervjuer kan ha en nackdelen i att nyanser i kultur och föreställningar kan 

försvinna då intervjun tenderar att bli mer formell (Ahrne och Eriksson-Zetterqust 2011). 

Optimalt skulle naturligtvis ha varit att genomföra intervjun på tu man hand som planerat, 

men jag ansåg att det var viktigt att få med intervjupersonens perspektiv på det sätt som var 

möjligt.  

 

Antalet intervjupersoner bedömdes som rimligt ur tidssynpunkt samt för ge tillräckligt med 

data att få en inblick i förhandlingens mekanismer. Intervjuerna genomfördes ostrukturerade. 

Valet av intervjuer kan som argumenterats för berättigas utifrån intervjuns syfte. Det kan även 

vara fördelaktigt i och med den begränsade forskningen på området (Esaiasson et al. 

2012:253). Studier har tidigare använt förhandlingsbegreppet för att analysera fördelningen av 

andra delar av föräldraförsäkringen. Men till den här studien har inga andra studier hittats som 

använder förhandlingsbegreppet på samma sätt som i denna studie. Eftersom tillfällig 

föräldrapenning och VAB har antagits skilja sig från övriga föräldraförsäkringen i detta fall 

var det av intresse att inte vara för låst i tidigare antaganden i intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes därför som nämnt ostrukturerade. Till intervjun har det endast antagits att 

fördelningen är ett resultat av förhandling parterna emellan, vilket lett till frågan "hur 

resonerar ni när ni beslutar om vem som ska stanna hemma med sjukt barn?" Intervjuerna har 

sedan fått gå den väg intervjupersonerna valt, de har fått prata om de faktorer som är av 

intresse för dem varpå följdfrågor har ställts när någonting har behövts utvecklas eller 

fördjupas. Trost (2010:72) menar att intervjuer där intervjupersonerna får välja ordning på 

vad de vill tala om är att föredra framför allt för strukturerade frågemallar. Intervjuaren bör 

därför vara följsam och inte allt för fast i förutfattade meningar. Följdfrågor bör också vara 

flexibla och anpassas efter intervjupersonens val av ämne. Här i ligger också den 

ostrukturerade intervjuns svagheter för mig som oerfaren intervjuare. I vissa av intervjuerna 

har ämnena tömts väldigt fort vilket lett till svårigheter. I vissa av intervjuerna har också 

aspekter diskuterats från vilka inte har varit intressanta för studiens syfte. Dock så det också 

anses vara en styrka då ämnen som jag inte tänkt kunde vara intressanta visat sig vara 

avgörande. Ämnen som kan tänkas missats med en strukturerad eller semistrukturerad 

intervju. Det kan dock diskuteras om det som genomförts verkligen rör sig om en helt igenom 
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ostrukturerad intervju. Den inledande frågan satte i flera avseenden premisserna för ämnet, 

vägledde intervjupersonerna om vad jag ville ha svar på och de fick säkerligen en uppfattning 

om vilka ämnen som jag skulle finna intressant. Att jag förutsatte att det rörde sig om en 

förhandling ledde förmodligen till svar som handlade om de tillfällen där intervjupersonerna 

uppfattade att det kunde finnas en diskussion mellan dem. Dessutom rörde det sig om ett 

relativt begränsat ämne vilket innebar att de flesta svar låg inom en analyserbar riktning där 

de kunde vägas mot varandra.  

 

5.4 Bearbetning 

Intervjuerna spelades in för att därefter kunna transkriberas för analys. Endast tre av de sex 

intervjuerna transkriberades av tidsskäl. De tre transkriberade intervjuerna användes sedan 

som grund för uppbyggnaden av ett kodningsschema. I den inledande fasen användes en 

öppen kodning som senare kategoriserades. Den öppna kodningen gjordes i linje med det som 

kallas substantiv kodning. Substantiv kodning innebär att koden upptäcks i datamaterialet och 

således från början inte är teoretisk (Thornberg och Forslund 2009:42). Ambitionen var att 

kodningen skulle utgå från materialet och inte påverkas av min förförståelse. Vidare har sedan 

koderna flyttats runt för att tillslut bilda kategorier utifrån teman som framkommit i 

datamaterialet. 

 

Sedan har någonting som Thornberg och Forslund (2009:48) kallar teoretisk kodning 

genomförts. Här har kodningen förflyttats ytterligare uppåt på abstraktionsskalan och de 

teoretiska ramarna har förts in utifrån. De teoretiska verktygen har sedan använt för att 

försöka förstå de teman som mejslats fram under den öppna kodningen. De teman som 

framkommit i intervjuerna har då försökts förstås utifrån det valda förhandlingsbegreppet. 

Genom detta har en analys kunnat göras. 

 

Som nämnts transkriberades endast tre av intervjuerna av tidsskäl. Intervjuerna valdes ut så att 

en intervjuperson från varje par transkriberades. På så vis bedömdes att alla intervjuer till viss 

del fanns representerade på grund av att intervjupersonerna i mångt och mycket utgick från 

sin partner i berättelsen. De intervjuer som inte transkriberats har sedan lyssnats igenom för 

att på så vis kunna återberättas enligt kodningsschemat. Ingen ytterligare kod lades till från de  
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icke transkriberade intervjuerna då de ämnen som togs upp i stort låg i linje med partnerns.  

Belysande citat från de  icke transkriberade intervjuerna har transkriberats och använts i 

resultatdelen.  

 

5.5 Bedömning av datakvalitet 

Att genomföra ostrukturerade intervjuer upplevde jag som oerfaren intervjuare som svårt. 

Dock blev det lättare efter hand. Trost (2010:105-106) menar att man som intervjuare inte bör 

använda påståenden under intervjun, samt att man inte bör sammanfatta det 

intervjupersonerna säger. Detta för att inte intervjuarens förförståelse inte ska påverka svaren. 

I denna studie har dessvärre flera gånger frågor varit av sammanfattande karaktär och haft 

inslag av påståenden. Speciellt de inledande intervjuerna innefattar flera sådana exempel. 

Detta som ett led i att det ibland varit svårt att ställa följdfrågor när ett ämne tömts. 

Intervjuerna blev genomgående bättre och de sista innehöll inte lika många inslag av detta. De 

ämnen som tagits upp har varit relativt lika, oberoende av intervjuns kvalitet. Därför har 

bedömningen gjorts att detta inte har påverkat kvalitén på datan nämnvärt.  

 

Intervjuerna har genomförts enskilt för att undvika att parterna ska påverka varandra i sina 

svar. Däremot liknar svaren inom paren varandras. Detta märktes i och med att utsagorna i 

mångt och mycket är dem samma. Båda parter i paret hade oftast snarlika uppfattningar av 

situationen. Detta skulle dock kunna vara en fördel då de bekräftar varandras historier och på 

så vis gjort det lättare att analysera materialet då det hela tiden har funnits två förklaringar av 

en given situation. Ytterligare en aspekt av de enskilda intervjuerna är att intervjupersonerna 

genomgående har berättat om sin parters situation, något som kanske inte hänt om 

intervjuerna gjorts i par. Detta har gett denna studie möjligheten att göra analyser av hur 

intervjupersonerna utgår från sin partners situation i beskrivningen av sin egen, samtidigt som 

de genomgående bekräftar varandras utsagor. Vidare kan nämnas att kvalitén på datan ansetts 

god i den bemärkelsen att alla de intervjuade paren bidragit med värdefull information till 

studien som passat väl in för att besvara syfte och frågeställningar. Något som dock skulle 

kunna kritiseras är att fördelningen av VAB för flera av de intervjuade ansågs relativt enkel. 

Att intervjua par vars situation i större utsträckning gav upphov till konflikt skulle eventuellt 

kunna ge högre kvalitet på den insamlade datan.    
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5.6 Etiska ställningstaganden 

Inför intervjuerna har intervjupersonerna blivit tillfrågade om de godkände att intervjun 

spelades in vilket samtliga gjorde. Dessutom har samtliga intervjupersoner blivit informerade 

om att de när som helst har rätt att dra sig ur intervjun, samt att de i studien kommer att bli 

anonymiserade. Detta innebär att det i studien har gjorts så svårt som möjligt att identifiera 

intervjupersonerna. Därför har så få personliga egenskaper hos intervjupersonerna samt 

detaljer om deras arbete som möjligt tagits med.  

 

6. Resultat och analys 

6.1 Arbete och VAB 

Att stanna hemma från arbetet för att vårda sjukt barn kan tänkas framkalla två reaktioner. Å 

ena sidan kan en dags VAB innebära en dags paus från stressiga arbetsförhållanden. En chans 

att vila upp sig. Å andra sidan kan frånvaro från arbetet tänkas innebära ett stressmoment då 

arbetet ligger och väntar på en. Dels kan arbetet göra frånvaron ovälkommen och dels kan ett 

sjukt barn vara nog så ansträngande som att arbeta, om inte mer. 

 

För två av personerna i studien ansågs arbetet inte som något större hinder för att ta ut VAB. 

Arbetena var statliga och organiserade på sätt som möjliggjorde att vara hemma utan några 

större svårigheter. Inget arbete låg kvar och väntade på dem när de kom tillbaka, och 

organisationen hade inga större problem att klara sig utan dem i några dagar. Ändå är det inte 

helt självklart att en sådan situation leder till att det är helt oproblematiskt att stanna hemma. 

En av personerna hade i sitt landstingsjobb vikarier som täckte upp för henne när hon var 

tvungen att stanna hemma. Ändå ansträngde hon och hennes partner sig till det yttersta för att 

pussla runt för att ingen skulle behöva avstå arbete.  

 

Hos en annan intervjuperson var inställningen till VAB tudelad. Även om det inte sågs som 

ett problem att stanna hemma, kunde det vara ovälkommet av två anledningar. Den ena hade 

med det faktum att göra att sjuka barn kunde vara ansträngande att ha hand om: "...och det är 

gnälligt och mycket gråt. Trötta barn, sjuka barn, gnälliga barn." (Intervjuperson 1) Det andra 

hade att göra med att arbetet var organiserat i arbetsgrupper. Om någon i gruppen var 
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frånvarande tvingades övriga medlemmar utföra samma arbete med färre personal. Efter 

några dagar borta kunde detta därför framkalla dåligt samvete med hänvisning till någon sorts 

"pliktkänsla". En annan av de intervjuades arbete var också organiserat på så vis att hennes 

arbetsgrupp gjorde samma arbete, oavsett hur många anställda som var närvarande. Detta var 

någonting som hennes partner trodde kunde orsaka en del stress på grund av det dåliga 

samvete det framkallade att lämna arbete till kollegor.  

 

För de intervjupersoner som inte hade någon som ersatte dem vid uttag av VAB var dagen 

eller dagarna hemma inte fråga om någon ledighet från arbetet. Mängden arbete som behövde 

göras var fortfarande den samma. Det enda som förändrats var tiden att göra det på. Detta 

kunde ge upphov till stress i värsta fall, i andra fall komplicerade det dagen i den bemärkelsen 

att arbetet fick göras under barnens sovstunder eller senare på kvällen. En av dem berättar 

känslan av att vara frånvarande från arbetet under mer hektiska perioder:  

 

Framför allt första, ja vad kan det ha varit... första halvåret eller någonting efter det 

att vi började jobba så var det ju, då var det ju å andra sidan otroligt mycket VAB. Så 

att då var det ju ganska, då var det ju ganska körigt, att både hinna med det och klara 

att göra någonting på jobbet också... (Intervjuperson 6) 

   

6.2 Arbetets karaktär 

I de intervjuer som genomförts framgår att arbetet framhålls som en av de viktigaste 

aspekterna i beslutet om vem som ska vara hemma med sjukt barn. Arbetet hade även en 

större betydelse än den rent ekonomiska funktionen. Arbetet hade en självuppfyllande 

funktion som gav tillfredställelse för individen. Detta var något som undergrävde rent 

ekonomiskt rationella beslut kring den förlorade inkomsten vid uttag av tillfällig 

föräldrapenning.  

 

I intervjuerna framkom att arbetets utformning gav olika möjligheter att vara frånvarande från 

arbetet. Detta gavs en stor betydelse i beslutet om vem som skulle stanna hemma. Två av 

paren uppgav att det första de diskuterade vid händelse av att någon skulle behöva stanna 

hemma var vem som hade mest att göra på jobbet. Om det var någonting speciellt på jobbet 

gavs det företräde att gå och arbeta. Exempelvis möten, utbildningar, deadlines eller allmänt 
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tung arbetsbörda just vid tillfället. Här skulle man kunna tala om institutionella faktorer som 

omöjliggjorde frånvaro, men det var sällan så att VAB var en omöjlighet. Istället så kunde det 

vara så att det sågs som extra svårt just den dagen på grund av de tillfälliga 

arbetsförhållandena.  Arbetsuppgifterna varierade och således också möjligheten att stanna 

hemma. Ibland hade den ena partnern lättare och ibland hade den andra det lättare. För ett par 

gjorde detta fördelningen av VAB naturlig och lättfördelad.  

 

För de två andra paren kunde detta å andra sidan skapa vissa problem. I och med arbetenas 

varierande karaktär kunde uppfattningen om arbetet som begränsande för att vara hemma leda 

till att den ena parten i förhållandet återkommande kände att hen hade svårare att stanna 

hemma. Detta resulterade i det ena fallet till att fördelningen av VAB var något sned. Detta 

ansågs inte som något större problem utan snarare som ett ofrånkomligt faktum. För det andra 

paret sågs detta istället som problematiskt. En av dem hade lättare att frånvara från arbetet då 

hon inte på samma sätt hade uppbokade möten som sin partner. Å andra sidan skulle han ofta, 

för att kunna vara hemma, behöva avboka möten med personer som ibland rest långt för att 

träffa just honom. För henne blev detta ett återkommande problem då hennes arbete ständigt 

riskerade att nedvärderas: 

Det är ganska mycket om det här kring, att någon måste försumma sitt jobb så. Och 

typ avstå saker, eller vem...att man offrar mer på något vis. //...// Medan (partner) har 

massa kunder och kundmöten och ett jobb som hänger ganska mycket på, känner han, 

att han är där och missar han någonting så får det ganska stora konsekvenser och 

mycket såhär, han måste pyssla med annat eller så här fixa dom grejerna på något 

vis. Jag kan bara ringa in och säga att ja jag VAB:ar idag typ... (Intervjuperson 5) 

 

 I en av intervjuerna skiljde intervjupersonen på olika typer av arbetsgivare. Hon hade nu ett 

"landstingsjobb" vilket för henne innebar att det fanns en annan acceptans att vara 

frånvarande då det både fanns vikarier och en förståelse för familjelivet hos arbetsgivaren. 

Hos hennes förra arbetsgivaren, ett privat företag, kunde det istället vara betydligt svårare att 

få vardagen att gå ihop. Där förväntades hon sköta sitt arbete till varje pris. Det fanns ingen 

som kunde hoppa in och ta över hennes uppgifter och arbetsbördan var tung. Detta gjorde det 

i princip omöjligt att vara borta från arbetet då arbetsbördan istället blev dubbel dagen efter. 

Det fanns enligt henne ingen förståelse för VAB.  
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Arbetets utformning påverkade fördelningen av VAB för alla par som intervjuades. 

Arbetsuppgifter en enskild dag kunde vara mer eller mindre lämpliga att vara borta från. Dock 

var det sällan som någon ansåg att det var helt omöjligt att vara hemma. Detta tyder på att 

arbetsuppgifter som är extra svåra att vara borta ifrån inte kan ses som statiska. Huruvida de 

går att skjuta på, avboka eller överlåta åt någon annan är rörliga. När partnerns arbetsuppgifter 

ökar i betydelse minskar ens egna och tvärt om. Arbetsuppgifternas betydelse för 

arbetsgivaren skulle alltså kunna ses som en maktresurs i relation till partnern (jfr. Blood och 

Wolfe 1960). Därmed inte sagt att det inte finns arbetsuppgifter som den anställde inte kan 

frånvara från. Vissa möten kanske måste genomföras som planerat för att verksamheten 

hänger på det. Eller en deadline som måste hållas för att kunden inte ska förloras. Det kan 

också vara så att arbetets organisering lämpar sig bättre eller sämre för att frånvara från. 

Arbetsgivares organisering av arbetet får därför antas spela in på fördelningen av VAB hos 

barnfamiljer. 

 

Arbetet kan också ha en mer subjektiv betydelse. I flera av intervjuerna framkom att arbetet 

hade ett egenvärde som låg utanför de rent objektiva arbetsuppgifterna. Vilken betydelse en 

arbetsuppgift har för individen är alltså inte enbart en fråga om faktisk, objektiv betydelse av 

just den funktionen hos organisationen. Ett arbete är förknippat med personlig prestige för 

individen. Även om arbetet inte står och faller med en individ, betyder inte det att det inte kan 

vara viktigt för personen att utföra den. Huruvida en arbetsuppgift anses svår att vara borta 

från för individen kan alltså vara en fråga om individens tolkning av dess betydelse. Detta 

kommer då också förmodligen få betydelse för hur detta läggs fram i en diskussion om vem 

som ska vara hemma. Anser individen att det är svårt att vara borta från arbetet kommer detta 

också att påverka deras gemensamma bild av situationen.    

 

6.3 Utbytbarhet och flexibilitet 

Genomgående i intervjuerna fick arbetet en central roll i beslutet om vem som ska stanna 

hemma. Ofta användes ordet flexibilitet synonymt med möjligheten att VAB:a. Dock var 

flexibilitet i arbetet sällan entydigt i den bemärkelsen att det gick att skilja på flexibla arbeten 

och oflexibla arbeten. Ett arbete kunde vara flexibelt på så sätt att det gick att skjuta på eller 
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att det var obundet till arbetsplatsen och gick att göra hemifrån. Men en lägre grad av arbete 

som var knutet till individen kunde också ses som flexibelt. Flexibilitet var således inte ett 

statiskt begrepp utan beroende av kontexten. Vad som sågs som ett flexibelt i ett arbete var i 

hög grad beroende av arbetsbörda, utbytbarhet och bundenhet till platsen.  

 

I två av paren hade den ena partnern ett självständigt arbete med låg grad av kontroll varav 

den ena var egen företagare, anställd i projekt som kunde vara väldigt varierande. För den 

andra spelade det ingen roll var arbetsuppgifter som att svara på mail och i telefon gjordes, så 

länge de genomfördes. Båda dessa arbeten sågs till viss del som flexibla. En del av de flexibla 

arbetet kunde därmed ses som ett resultat av flexibilitet i tid och rum. Möjligheten att arbeta 

hemifrån eller att arbeta ikapp senare på kvällen var egenskaper som möjliggjorde att vara 

hemma. Arbetets totalsumma var dock fortfarande den samma för dem vilket innebar att det 

ändå som hände var att flexibiliteten i rummet gjorde att arbetet kunde göras hemifrån, eller 

att de inte var begränsade till att utföra arbetet på ordinarie arbetstid. Alternativt skjuta på det 

till en annan dag. Dessa arbetsfaktorer gjorde att dagar, när deras arbete karaktäriserades av 

sådana egenskaper, hade de betydligt lättare att stanna hemma. Deras partners, vars arbete var 

beroende av att de faktiskt befann sig på arbetsplatsen, kunde då gå till arbetet som vanligt. På 

så vis kunde alltså båda i familjen arbeta trots att en av dem stannade hemma och VAB:ade.  

 

Denna typ av arbeten med flexibilitet i tid och rum kom, för intervjupersonerna, med ett pris. 

Då samma arbete förväntades utföras trots att de vårdade sjukt barn, ledde detta till ett 

dubbelarbete. I perioder när arbetsbelastningen var hög så minskade möjligheterna till VAB 

betydligt. En av intervjupersonerna jämförde kraven på att arbetet skulle bli utfört med att 

vara "livegen" mot uppdragsgivare (Intervjuperson 3). För den andra intervjupersonen var det 

inbokade möten som utgjorde de största hindret mot arbetets potentiella flexibilitet. Dessa 

faktorer begränsade starkt flexibiliteten i tid och rum. Deadlines begränsade möjligheten att 

skjuta på arbetet i tid och arbetsfaktorer som möten förhindrade flexibiliteten i rum, då 

intervjupersonerna var tvungna att närvara dem fysiskt. Flexibiliteten som för dessa personer 

kom med arbetets personliga prägling med högt självbestämmande, begränsades alltså med 

det personliga ansvaret. Att inte kunna överlåta eller förflytta ansvar till någon annan inom 

organisationen agerade alltså i vissa fall begränsande mot flexibiliteten. Det var då de arbeten 

som inte stod och föll med intervjupersonerna som kunde betraktas som flexibla arbeten. 
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Även om deras möjligheter att jobba hemifrån var begränsade eller obefintliga, så hade de 

inte alls samma möjlighet att argumentera för att deras arbete skulle prioriteras. En av 

intervjupersonerna beskrev i vilken grad arbetet var beroende av honom så här: "Ja det finns 

ingenting. Ingenting som står och väntar på mig. Nej men det finns ingenting som står och 

faller med mig på mitt jobb faktiskt" (Intervjuperson 1). Att dessa arbeten sågs som flexibla 

hade istället att göra med att föräldraförsäkringen enklare kunde användas för dem. De 

intervjupersoner som hade yrken som dessa kunde vara hemma och vårda sjukt barn utan att 

behöva oroa sig över arbetet. De var inte tvungna att arbeta ikapp när de väl kom tillbaka till 

arbetet och utkrävdes inte ansvar personligen för att de inte kunnat utföra de arbetsuppgifter 

som de normalt gör. Detta berodde i intervjupersonernas fall på att arbetet antingen var 

organiserat så att det fanns vikarier som täckte upp, eller så arbetade det i arbetslag där 

kollegor fick utföra arbetet tillfälligt underbemannade.           

 

Det kan därmed vara svårt att tala om flexibla arbeten som en statisk form där ett arbete är 

flexibelt eller inte. Flexibiliteten är situationsberoende och i förhållande till partnern. En av 

intervjupersonerna uttryckte sig så här om partnerns flexibla arbete som egenföretagare: "det 

är ju därför det funkar, så smidigt. Det är ju på grund av att han är så flexibel" (Intervjuperson 

4). Men partnerns egenföretagande var inte alltid flexibelt. Ibland kunde det vara så att 

föräldraförsäkringen inte stod i paritet med vad som skulle hända om han inte hann klart med 

ett arbete och därför förlorade en viktig kund. Frågan är därför om det går att tala om flexibla 

arbeten i förhållande till barnansvar utan att ta med partnerns arbete i beräkningarna. Arbetets 

flexibilitet var bland intervjupersonerna i denna studie beroende på flexibilitet i tid och rum, 

arbetsbörda och utbytbarhet.  

 

6.4 Föräldraförsäkringens utformning 

Föräldraförsäkringen finns till för att göra det möjligt att kombinera både familj och arbete. 

Försäkringen är konstruerad att vara flexibel och ska kunna användas av så många som 

möjligt. Ändå finns det tillfällen då föräldraförsäkringen inte fungerar. Tidigare har 

situationer där arbetet inte går att frånvara från eller överlåta åt någon annan diskuterats. I en 

del yrken går det helt enkelt inte att använda sig av försäkringen eftersom konsekvenserna av 

ens frånvaro är för stora. För en egenföretagare kan en missad arbetsdag innebära en förlorad 

kund. Det finns också tillfällen då försäkringen förvisso täcker förlusten av inkomst, men där 
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arbetet istället måste göras långt in på småtimmarna. Kontentan är att även om 

föräldraförsäkringen i de flesta situationer faktiskt fungerar, så fungerar den olika beroende på 

arbetets utformning och därmed olika bra. Tydligt i intervjuerna till denna studie är att detta 

påverkade hur intervjupersonerna kom fram till sina beslut om vem som skulle VAB:a.    

 

För en av intervjupersonerna hade föräldraförsäkringens utformning en särskilt viktig 

inverkan. I och med att hans arbete bestod av olika långa pass, så kunde en dag av tillfällig 

föräldrapenning påverka hans lön väldigt olika. Föräldraförsäkringen tar inte hänsyn till hur 

många timmar ett specifikt pass är på vilket gör att han förlorade mycket mer på att vara borta 

från ett långt pass än ett kort pass. Utöver det tar föräldraförsäkringen inte hänsyn till om 

passet innehöll obekväm arbetstid. Att vara tvungen att VAB:a en dag med ett långt pass var 

därför i princip uteslutet på grund av den ekonomiska förlusten det innebar för familjen. För 

honom var detta ingen exakt beräkning, utan innebar snarare en känsla av att pengar gått 

förlorade. Denna känsla var sedan väldigt viktig för hans uppfattning om vem som skulle vara 

hemma: "Om jag har ett långt pass, är det större sannolikhet att jag jobbar eftersom det är mer 

pengar som går förlorat när jag är hemma, än om det är ett kort pass." (Intervjuperson 1) 

 

För ett annat par var situationen omvänd. Där gjorde föräldraförsäkringen det snarare 

gynnsamt för en av dem att stanna hemma. Eftersom att han var egenföretagare och 

projektanställd kunde föräldraförsäkringens utformning istället vara ekonomiskt gynnsam. 

Detta eftersom att hans inkomster bestod av arvoden för hela projekt, vilket ledde till att han 

inte förlorade pengar på att vara hemma med sjukt barn. Snarare var det så han tjänade på det 

eftersom att han då fick dubbelt betalt, förutsatt att han kunde arbeta ikapp vid någon annan 

tidpunkt och på så vis leverera projektets resultat vid överenskommen tid. Att han VAB:ade 

kunde därför, enligt hans partner, vara ytterligare en inkomstkälla och därför av vikt när de 

beslutade om VAB: 

 

Och (partner) har tagit ut de allra flesta. Men då har ju han istället jobbat in det 

annan tid. Men då har vi ju sett det som en extrainkomst, att han... eftersom han ändå 

kan jobba in tiden så har det varit en bonus att man får pengar från 

försäkringskassan (skratt). Så att, vi har ju liksom...för han förlorar ju inga pengar 
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när han är hemma. Han förlorar ju arbetstid som blir pengar, men den tar han ju 

igen... (Intervjuperson 4) 

 

Två av intervjupersonerna hade anställningar som gjorde det svårt att utnyttja 

föräldraförsäkringen. Detta påverkade i sin tur hur de fördelade VAB. I det ena fallet 

fungerade föräldraförsäkringens utformning hindrande då den ekonomiska ersättningen inte 

stod i paritet med vad som egentligen gick förlorat. För det andra paret var det istället 

ekonomiskt gynnsamt att låta den ena partnern stanna hemma på grund av försäkringens 

utformning, oberoende av deras ordinarie löner. Föräldraförsäkringen är med andra ord inte 

personligt utformad och får olika konsekvenser för paren. Oavsett om den agerade gynnsamt 

eller missgynnade intervjupersonerna så kan konstateras att den i dessa fall hade en faktisk 

betydelse för fördelningen av VAB. Detta kan i sin tur antas motverka ett jämställt uttag då 

det ledde till att den ena partnern tog ett större ansvar för VAB vid dessa tillfällen. Dessa var 

också ett av få tillfällen i denna studie där intervjupersonerna talade om beslut på ekonomiska 

grunder. Ekonomisk rationalitet kan därför inte uteslutas om obetydligt för fördelningen av 

VAB (jfr. Becker 1981). Att ekonomi hade liten betydelse för paren i denna studie skulle 

kunna förklaras med deras jämställda arbetssituation.   

 

6.5 Inte alltid tillfällig föräldrapenning 

Beslutet om vem som skulle frånvara från arbetet visade sig i denna studie vara främst 

beroende arbetets karaktär och utformning. Paren bestämde i hög grad på morgonen vem som 

skulle stanna hemma utifrån hur deras arbetsdag såg ut. Men relativt ofta kunde det vara så att 

de inte behövde fatta något beslut. Detta tack vare att den ena partnerns arbetsdag såg ut på ett 

sådant sätt att hen kunde vara hemma utan att frånvara från arbetet. Det kunde vara så att 

personen hade en ledig dag, jobbade kväll eller helt enkelt kunde vänta med att gå till arbetet 

tills dess att partnern kom hem från sitt. Ibland löste sig fördelningen av VAB av sig själv, 

och krävde varken diskussion eller kompromiss. Ibland löste det sig till och med så att de inte 

behövde ta ut tillfällig föräldrapenning, eftersom ingen av dem skulle behöva frånvara från 

arbetet.  
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För ett av paren slumpade sig det ibland så att en VAB-dag sammanföll med en dag då han 

ändå var hemma på grund av sitt skiftarbete. Att det var han som skulle vara hemma då föll ut 

självklart för dem: 

Sen, eftersom jag jobbar skift, så är det vissa dagar som vi inte ens behöver diskutera 

kring, för då är jag ändå hemma en vardag, då kan jag stanna hemma utan 

diskussion en dag... (Intervjuperson 1) 

  

Sen tisdagen hade jag VAB:at om jag hade haft jobb, men då var jag ju ledig så då 

var jag ju hemma oavsett... (Intervjuperson 1) 

 

För ett av de andra paren spelade den enas skiftjobb, tillsammans med hennes partners 

flexibla arbete, en avgörande roll för hur de fördelade VAB-dagar. De dagar då hon jobbade 

dag, slutade arbetet klockan två. Hennes partner kunde då gå till arbetet på eftermiddagen 

efter att hon kommit hem. Annars var hon ledig en vardag i veckan vilket innebar att de 

väldigt sällan tvingades ta ut tillfällig föräldrapenning. Om de ändå inte hade lyckats lösa det 

utan att behöva frånvara från arbetet hade de vid längre sjukdomstillfällen ringt ner 

morföräldrar som hade fått sätta sig på tåget från annan ort för att hjälpa till. På så vis 

lyckades de "pussla runt" det (Intervjuperson 4). Dessa möjligheter att i stor utsträckning 

lyckas undvika att ta ut tillfällig föräldrapenning för att på så vis ingens arbete skulle försakas 

innebar för dem att fördelningen av VAB löste sig smidigt.  

 

För det tredje paret fanns det inte på samma sätt en naturlig uppdelning av VAB. Även fast en 

av dem inte hade så många begränsande arbetsfaktorer och kunde arbeta relativt självständigt 

vilket innebar att hon kunde vara hemma halva dagen och gå till arbetet när partnern kom hem 

så uppstod diskussioner om fördelningen. Eftersom partnern ofta hade möten inbokade blev 

det oftast hon som fick anpassa sig efter hans schema. Upplägget fungerade i teorin bra och 

hon kunde arbeta in en hel dags arbete fram till kvällen. Detta var dock ingenting som hon 

föredrog vilket ledde till att det förvisso var en lösning som fungerade, båda fick gå till arbetet 

i alla fall en del av dagen, men inte sågs som det naturliga alternativet. För deras del ledde 

detta till en mer explicit diskussion om vem som skulle stanna hemma.     

 

Intervjupersonernas berättelser kan tolkas som att de i stor utsträckning försöker att undvika 

att behöva ta ut tillfällig föräldrapenning. Dels för att undvika den ekonomiska förlusten, men 
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också för att i största möjliga mån undvika att någon av dem skulle behöva frånvara från 

arbetet. Detta berodde i stor utsträckning på i vilken mån parterna hade olika arbetstider eller 

möjlighet att anpassa sina arbetstider. Om dessa möjligheter inte fanns ökade sannolikheten 

för att fördelningen inte skulle ses som uppkommen av natur, utan istället krävdes en mer 

explicit diskussion om fördelningen.  

 

6.6 Intervjupersonernas omgivning 

Under tidigare rubriker har diskuterats hur arbetets utformning inverkar på diskussionen kring 

VAB. En av denna studies grundpremisser var dock att frånvaro från arbetet hade en 

betydelse mer svår att mäta. Dels resonerades det om hur VAB kunde få konsekvenser för den 

framtida karriären i och med de eventuella signaleringskostnader som det kunde få. Men 

också hur individens inställning till att utnyttja föräldraförsäkringen formades av yttre 

förväntningar, delvis beroende av kön. I intervjuerna till denna studie kom omgivningens 

attityd till VAB ofta på tal, men ganska genomgående ansåg de flesta att det fanns en positiv 

attityd på arbetsplatsen till att VAB:a (jfr. Roman 2014). Några trodde till och med att just 

deras arbetsplats hade var extra bra i detta avseende och att de därför hade tur att de arbetade 

där. En intervjuperson hänvisade till en tidigare arbetsplats som inte alls haft samma 

förståelse för de förpliktelser som följde med barnen.  

 

För de intervjupersoner där arbetet var organiserat i arbetsgrupper hade omgivningen den 

tydligaste närvaron. Eftersom att samma arbete behövde genomföras oavsett hur många som 

var närvarande kunde ett antal dagar hemma framkalla dåligt samvete. En av 

intervjupersonerna berättade att han absolut inte hade några problem med att vara hemma 

med sjuka barn, speciellt eftersom att hans arbete var så tillåtande mot det. Men efter några 

dagar började han känna att det var dags att komma tillbaka till arbetet, det var trots allt 

svårare att genomföra vissa av arbetsuppgifterna utan honom. För den andra intervjupersonen 

fanns det en liknande känsla. Det fanns inget praktiskt som hindrade henne från att vara 

hemma, inget extra arbete som skulle behöva tas igen. Ändå fanns det med henne att 

kollegorna fick ta smällen för det:   

I vår situation är det också så att (partner) kanske har, alltså mitt jobb är ganska 

flexibelt, jag skulle kunna vara borta alla VAB-dagar utan att mitt jobb- förutom att 

mina kollegor skulle bli sura för att jag var borta... (Intervjuperson 6) 
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Dessutom kändes det ibland som att hon var tvungen att arbeta in en hel arbetsdag, trots att 

hon tagit ut VAB halva dagen och sedan gått till arbetet. För hennes partner spelade 

omgivningen också en väsentlig roll för hans känsla av att kunna frånvara. Dels kunde kunder 

ha haft långa resor för ett möte med honom. Dels var andra delar av organisationen beroende 

av att han kunde svara på vissa frågor för att de skulle kunna sköta deras jobb.  

 

För det tredje paret kunde omgivningens förväntningar snarare ha en omvänd betydelse. Där 

uppmuntrade hennes chef istället att utnyttja möjligheten att vara hemma. Istället var det 

hennes egen självbild som en "arbetsmyra" som gjorde att det inte sågs som självklart att hon 

VAB:ade. Ytterligare ett exempel på detta framkom i en annan intervju där företaget aktivt 

gick ut och proklamerade för att skapa en kultur där det gick att kombinera barnansvar och 

arbete vilket ledde till att de anställda skulle hjälpas åt att täcka upp för varandra om så 

behövdes. I praktiken innebar detta att de anställda som inte hade barn fick ta ett större 

ansvar, vilket hon upplevde fungerade väl.  

 

För flera av intervjupersonerna som intervjuats skedde arbetet i ett samarbete med 

arbetskamrater. För några blev detta extra tydligt då arbetet var organiserat i arbetsgrupper. 

För andra fanns det arbetskamrater som var beroende av att deras arbete blev gjort. Även om 

det flesta uppfattade sin arbetsgivare som positivt inställd till att deras anställda hade familj, 

var det ändå tydligt att det ansågs viktigt att inte svika kollegor. Risken att det skulle skapas 

irritation över en för lång frånvaro fungerade som ett yttre tryck för att inte vara borta för 

länge. Som när en av intervjupersonerna kände sig tvungen att jobba in en hel arbetsdag fast 

än hon tagit ut VAB under förmiddagen. Det skulle kunna tolkas som att oavsett om det finns 

en positiv attityd från arbetsgivare, så känner individen ett ansvar mot arbetet och kollegor så 

länge deras frånvaro på något sätt inverkar negativt på andras arbete.  

 

6.7 Rättvis fördelning 

Även om arbetet ibland begränsade intervjupersonernas valmöjligheter att fördela VAB fanns 

det också en genomgående syn på VAB som någonting som i största möjliga mån borde 

fördelas av föräldrarna. Förklaringarna till varför det var viktigt varierade, men gemensamt i 

alla par var att de delade på VAB. Ibland var det mer oreflekterat. I andra fall fanns en 

explicit diskussion om rättvisa. Denna diskussion grundades i olika utgångspunkter. Dels 
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kunde den vara ett resultat av ett jämställdhetsideal, dels en fråga om rättvisa som en 

nödvändighet att kunna leva i en relation och dels kunde det handla om arbetets värde 

oberoende av dess karaktär och status.  

 

För ett av paren ställdes deras jämställdhetsideal på sin spets på grund av skillnader i arbetets 

utformning. De hade redan efter den ursprungliga föräldraledigheten, när de skulle tillbaka ut 

i arbetslivet, bestämt att de i så stor utsträckning som möjligt skulle dela lika på VAB. Detta 

hade sin grund i en explicit diskussion som sedan la grunden för framtida mer implicita 

diskussioner. Tanken om att rättvist fördela VAB var alltså sedan tidigare internaliserat och 

därför en självklar del av deras resonemang, även om det inte alltid var uttalat i deras 

diskussioner (jfr. Finch 1989).  

 

Ibland var "praktiken ibland annorlunda än principen", men till stor del ansåg de att de hade 

lyckats med att hålla ett jämnt uttag (Intervjuperson 5). Förutsättningarna var dock olika 

vilket ledde till att det på kort varsel oftast var den ena av dem som hade möjlighet att stanna 

hemma. Detta på grund av svårigheterna att boka om möten på kort tid för den andra. 

Förutsättningarna att fördela VAB lika ansåg de därför svåra. På grund av hans krävande 

arbete, gavs det större betydelse för fördelningen, något som de båda var införstådda med. För 

att behålla idealet om en jämn fördelning försökte han så ofta hans arbete gav möjlighet 

kompensera upp sitt eget uttag. Detta innebar också att han, när hans partner väl hade viktiga 

händelser på arbetet, prioriterade dessa. Den jämna uppdelningen var alltså ett resultat av ett 

aktivt motarbetande av yttre tryck. För honom kunde ibland situationen kännas "typiskt och 

stereotypt" men var någonting man fick anpassa sig efter (Intervjuperson 5). För hans partner 

var det jämna uttaget en måttstock ur en bredare rättvisesynpunkt. Att hålla VAB-dagar jämt 

fördelade var ett sätt att undvika diskussionen om vems jobb som var viktigast och vem som 

hade stressigast på jobbet. Det var också ett sätt att säkerställa att hennes arbete också blev 

prioriterat och sett som betydelsefullt, trots att hon inte kände at arbetet hängde på att hon var 

där på samma sätt som sin partner: 

För mig är det viktigt att vi delar lika för att jag ska känna att inte mitt jobb på något 

sätt blir mindre värt än vad hans jobb blir, för att han har mer saker som är viktigare 

att han är på plats. Men hittills har det gått bra och vi har löst det och han har löst det 
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och jag vet inte hur mycket han lägger ner sig kring det, men ganska mycket kanske. 

Men det är mycket det här kring värdet, alltså... (Intervjuperson 5) 

 

Detta kan jämföras med det som Roman (2014) konstaterar, nämligen att ideologi inte alltid 

översätts i praktik. För ett av de andra paren såg situationen liknande ut. Den ojämna 

karaktären på de bådas arbeten ledde till att det ofta var betydligt lättare att vara hemma för 

den ena partnern, något som lett till att han fått ta ett något större ansvar för VAB:andet. De 

försökte ändå dela på det efter bästa förmåga. Att han fick ta ett något större ansvar var 

ingenting som gjorde så mycket för honom, ändå kunde han ibland säga ifrån att det var 

hennes tur om det blivit några dagar för mycket. För hennes del var detta något hon var 

medveten om och tog i beaktande. Även om det lätt kunde bli så att hon kände att hon inte 

kunde vara hemma i större utsträckning än honom, försökte hon ta hans perspektiv och se 

arbetets betydelse som en bredare företeelse än vem som var viktigast på respektive 

arbetsplats:    

Nej det är klart att man inte vill och man, jag har alltid ångest för det, fan nu är det 

igen liksom. Jag har inte tid, jag har aldrig tid. Men jag kan inte tänka så heller för 

att då, det är på nåt sätt som att jag tycker att mitt jobb är viktigast... och det är det ju 

inte, det handlar ju om så mycket mer, det handlar ju om det sociala och... han missar 

ju saker, (partner), om han är frånvarande, även om det inte står och faller med 

honom så missar han ju också. Så vi försöker vara ganska rättvisa i det. 

(Intervjuperson 2) 

 

6.8 Förhandling 

I avsnitten ovan har det diskuterats om olika faktorer som intervjupersonerna i denna studie 

förhöll sig till i beslutet om VAB och tillfällig föräldrapenning kom till. Alla dessa faktorer 

vävdes in som argument från vilka de sedan fattade ett beslut utifrån. Detta skulle alltså kunna 

ses som ett orienterande av situationen, ett orienterande som sedan ledde fram till en 

gemensam verklighetsuppfattning. En verklighetsuppfattning styrd av institutionellt tryck, 

individuella preferenser och ideologiska ställningstaganden. Med alla dessa faktorer i 

beaktande hade sedan paren en diskussion, mer eller mindre explicit. Genomgående var dock 

att lösningen allt som oftast strävade efter en så liten diskrepans som möjligt mellan resultat 

och förhandlingens utgångsförutsättningar. Arbete, föräldraförsäkring, kollegor och 
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rättviseideal var några av de faktorer som satte spelreglerna för förhandlingen, och resultatet 

av denna förhandling skulle i så liten utsträckning som möjligt avvika från dessa 

förutsättningar. För att göra detta möjligt användes ett ord som var återkommande i alla 

intervjuer: pussla.  

 

Att pussla var för intervjupersonerna någonting som skulle kunna jämföras med att 

kompromissa. Förutsatt att båda parter ville gå till sitt arbete förhandlade paret om hur detta 

skulle kunna vara möjligt. Det kunde exempelvis vara att VAB:a en halv dag var eller att den 

ena jobbade kväll om det var möjligt. Huruvida sådana situationer var att se som en 

förhandling berodde på om lösningen var fördelaktig för båda eller om den ena parten tjänade 

mer på den. Pusslandet kunde också tas till för att i så stor utsträckning som möjligt undvika 

en regelrätt konflikt, eller en situation där maktresurser vägdes mot varandra. I dessa fall 

gjorde den institutionella kontexten det möjligt att hitta en lösning där förhandling inte var 

nödvändig.  

 

Maktresurser skulle kunna vara att grad av utbytbarhet ställs mot ekonomiska överväganden 

skapat av en icke flexibel föräldraförsäkring som för ett av paren. Intervjupersonen beskrev 

här hur hans strävan att inte VAB:a på långa pass eftersom de förlorade inkomster då fick ge 

vika för partnerns arbetsuppgifter:        

I måndags hade jag långpass, men då VAB:ade jag ändå, för att (partner) hade 

någonting på jobbet, hon har intervjuer nu som hon har massa tider inbokade. Så hon 

kände inte att hon kunde avboka dom. (Intervjuperson 1) 

 

I det här fallet trumfade partnerns arbetsuppgifter hans princip om att inte VAB:a på långa 

pass. För ett av de andra paren uppstod en liknande situation där två faktorer ställdes mot 

varandra. Även om paret fördelade dagen jämnt, något som upprätthöll deras princip om att 

fördela VAB lika, så gavs han arbete större vikt en hennes argument om vad som var 

smidigast för dem båda. Hans större maktresurser fick dem alltså inte att frångå idealet om ett 

rättvist uttag av VAB. Det gav honom dock möjlighet att välja först (jfr. Amilon 2007, Roman 

2014): 
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Den senaste gången så...då vet jag att vi hade en diskussion om hur vi skulle fördela 

det. Egentligen så tycker (partner) mest utifrån att, aa slippa åka fram och tillbaka till 

jobbet, att det är enklare att kanske ta en heldag då. Då beslutade vi att dela upp, 

varannan. Alltså att ta halva dagarna var, för att det skulle gå ihop med mitt schema. 

Men det blir ju ändå lika mycket, även om mitt schema styrde fördelningen av det. Sen 

i början vet jag, alltså under den första perioden, då vet jag att det var väldigt 

hektiskt. Då vet jag att det var någon dag som (partner) fick ta mer, men annars så, 

annars så har vi nog lyckats hålla det där ganska bra ändå. Men den stora skillnaden 

är ju egentligen just det att planeringen ofta utgår från mitt jobb, i högre utsträckning 

skulle jag säga. (Intervjuperson 5)  

 

Förhandlingen mellan paren tog sig här utryck i en explicit diskussion eftersom de inte kunde 

luta sig mot resultatet av tidigare. Sannolikt är att om en liknande situation skulle uppstå i 

framtiden, kommer intervjupersonerna att använda sig av denna när de fattar sitt beslut. 

Förhandlingen kan då antas ha en mer implicit karaktär. Denna typ av förhandlande kan 

jämföras med det förhandlingsbegrepp som Janet Finch (1989) diskuterar. En förhandling 

vars institutionella begränsningar som arbetets karaktär och kollegor vägs mot andra faktorer 

som maktresurser (här i form av betydelsen av att närvara på arbetsplatsen) och ideologiska 

föreställningar. Denna typ av pusslande för att hitta en lösning där båda skulle kunna arbeta 

skulle kunna ses som en situation där den institutionella kontexten möjliggjorde för en lösning 

där förhandling kunde undvikas. Det faktum att den enas arbete gavs större betydelse för 

beslutet skulle dock kunna tolkas som att denna typ av pusslande hade en förhandlande 

karaktär.   

7. Diskussion 

Det förhandlingsbegrepp som använts i denna studie ser förhandling inom familjen som en 

process där parterna förhandlar fram en gemensam verklighetsbild utifrån den givna 

kontexten. Detta är ett synsätt som involverar den institutionella kontexten, likväl som den tar 

hänsyn till maktresurser och ideologiska attityder hos individen (se Finch 1989). I 

intervjuerna till denna studie har intervjupersonerna fått berätta vad som är viktigt för dem i 

deras beslut om fördelningen av VAB och tillfällig föräldrapenning. Den tillfälliga 

föräldrapenningen är en del av föräldraförsäkringen som ska göra det möjligt att kombinera 

arbete och familj. Försäkringen är skapad för att bidra till ett jämställt föräldraskap, någonting 
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som ses som till nytta för samhället (se 3.2 Vård av barn). Hos de intervjuade paren i studien 

fanns också en strävan efter att fördela försäkringen jämnt. Det fanns dock en rad faktorer 

som gjorde en sådan strävan komplicerad. Institutionella faktorer begränsade det 

förhandlingsutrymme utifrån vilken paren fattade sitt beslut.  

 

7.1 Institutionell kontext    

Den institutionella kontexten sätter ramar och spelregler för förhandlingen. Det kan vara olika 

arbetsförhållanden, kollegor och arbetsattityder som begränsar förhandlingsutrymmet (Roman 

2014:66). I intervjuerna framkom det att möten eller deadlines kunde vara exempel på sådana 

ramar och spelregler. Föräldraförsäkringen föll i vissa fall ut på ett sådant sätt att det blev mer 

lönsamt att den ena arbetade där det skulle kunna dras paralleller med Beckers (1981) teori 

om ekonomisk rationalitet. Vidare spelade också viljan att inte svika kollegor och andra som 

var beroende av ens närvaro roll för hur man uppfattade att det var möjligt att stanna hemma.  

 

Men arbetet hade också en mer subjektiv betydelse för intervjupersonerna. Även om arbetets 

yttre förutsättningar påverkade beslutsprocessen och formade den, hade dess inre betydelse 

också en viktig roll. För alla de intervjuade hade arbetet ett egenvärde som sträckte sig bortom 

pengar och status. Oavsett de intervjuades arbetssituation var arbetet viktigt och något som 

man inte gärna såg prioriteras ned. Den subjektiva upplevelsen av arbetet kunde alltså ses som 

en minst lika viktig aspekt. Christopher Grey (2009:130-132) menar att internaliserandet av 

normer under studietiden i yrken som kräver exempelvis högskoleutbildning leder till den 

arbetsmoral och det självgående som ofta kännetecknar professionella. En av 

intervjupersonerna ansåg det extra viktigt att de delade lika på VAB:en för att hennes arbete 

inte skulle nedvärderas enbart på grund av att han var mer låst av institutionella faktorer. Att 

frånvara från arbetet var då inte enbart en fråga om huruvida det var enkelt eller inte, utan 

också individens attityd till det. Detta skulle kunna förklara varför människor i 

högprestigeyrken, som ofta kräver en högre utbildning, har svårare att kombinera arbete och 

barnansvar (se Magnusson och Nermo 2014).  

 

Även om den institutionella kontexten i en del fall satte regelrätta hinder för 

intervjupersonerna, var det sällan helt uteslutet för dem att stanna hemma. Möten kunde 
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flyttas och ombokas om så tvunget, även om det skulle leda till besvär. Ofta hade deras 

partner också anammat bilden av den andres arbetsplats som ett hinder för att VAB:a. 

Individens uppfattning om sitt eget arbete som begränsande överfördes alltså till partnern 

vilket sedan skapade deras gemensamma verklighetsuppfattning (jfr. Finch 1989). I vilken 

grad arbetet var svårt att vara borta ifrån skedde också i förhållande till partnerns möjligheter 

att vara hemma eftersom det ändå fanns en möjlighet att VAB:a om det behövdes. På så vis 

skulle de hindrande faktorer som framkom i intervjun, till viss del kunna ses som relativa. 

Huruvida de faktiskt var hindrande, stod i relation till partnern. Om partnern hade lättare att ta 

ut VAB, var det enklare att påstå att en arbetsuppgift var omöjlig att frånvara från. Hade 

partnern istället det jämbördigt svårt att frånvara från arbetet hade situationen kunnat tänkas 

se annorlunda ut. Hur löser man en situation där ingen kan vara borta från arbetet? Om ingen 

annan lösning funnits hade förmodligen en av dem fått ge vika och stannat hemma.  

 

Men arbetet är inte enbart hindrande, den institutionella kontexten kan också skapa 

möjligheter. Att vara den mest flexibla i en parrelation innebar för intervjupersonerna i denna 

studie att det oftast var lättare att stanna hemma med sjukt barn. Flexibilitet kunde vara 

möjligheten att skjuta på arbete eller arbeta hemifrån. Intervjupersonerna med dessa 

arbetsegenskaper fick i större utsträckning anpassa sin VAB till sin partner. Om ingen i paret 

hade möjlighet att vara flexibel i sitt arbete uppenbarade sig istället en situation där en av dem 

skulle behöva frånvara från arbetet. Vid dessa tillfällen hade partnern som enklast kunde 

frånvara från arbetet större benägenhet att vara hemma. Detta skulle kunna ses som att 

föräldraförsäkringen för individer med sådana jobb fungerar mer effektivt då den i större 

utsträckning ersätter frånvaron. Ibland kunde dock arbetets organisering göra att ingen 

behövde stanna hemma på grund av skiftarbete och lediga vardagar. Den institutionella 

kontexten för om det är möjligt eller inte att VAB:a i denna studie således skulle kunna 

beskrivas som en kombination av arbetsvillkor och arbetets betydelse för individen i relation 

till partnerns situation. Situationerna såg olika ut mellan de intervjuade föräldraparen, men 

gemensamt är att den institutionella kontexten sätter förutsättningarna för förhandlingen. 

Intervjupersonerna hänvisade genomgående i intervjuerna till sin och sin partners situation. 

Detta antyder att den kontexten är ett resultat av en gemensam verklighetsuppfattning, en 

uppfattning som paren förhandlat fram.  
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7.2 Förhandling 

Förhandling är enligt Janet Finch (1989) det sätt som både det sociala livet och samhället 

organiseras på. Normer och begränsningar är förvisso närvarande, men i de flesta fall finns 

möjlighet att förhandla om familjens organisering. De institutionella begränsningar som har 

diskuterats sätter förvisso spelplanen för parens förhandling. Men förhandlingens utgång kan 

inte enbart ses som ett resultat av dessa faktorer. Inte heller relativa resurser i den mening som 

Blood och Wolf (1960) förespråkade kan ensamt förklara förhandlingens premisser. Även om 

maktresurser hade en inverkan, intervjupersonerna kunde åberopa betydelsen att hens arbete i 

relation till partnerns arbete för att få sin vilja igenom. Detta ledde till att fördelningen ofta 

skedde på den enas premisser. Detta kan jämföras med Amilons (2007) slutsats om att män 

fick välja först. Kanske var detta ett resultat av att den mest flexibla i paret fick anpassa sig 

till den med störst resurser i arbetet. Att dessa resurser skulle handla om lön är då inte ett 

självklart antagande utan det skulle lika gärna kunna handla om makt som i betydelsen att gå 

till arbetet för individen. Magnusson och Nermo (2014) fann att ständig tillgänglighet, 

tjänsteresor och övertidsarbete var egenskaper som var svåra att kombinera med barnansvar 

och besatts till störst del av män. Att vara den flexibla kan innebära en betydligt sämre 

förhandlingsposition då man inte alls hade samma möjligheter att hävda arbetets betydelse. 

 

Ändå visade resultatet av intervjuerna att förhandlingen om VAB inte enbart kan ses som en 

konflikt med en explicit diskussion där den med störst resurser fick sin vilja igenom. Istället 

var det inte ens säkert att det blev en diskussion. För flera av paren fanns det en möjlighet att 

pussla runt problemet. Detta innebar att de i så stor utsträckning som möjligt försökte hitta en 

lösning där bådas viljor blev tillgodosedda. Detta för att undvika en situation där bådas 

intressen ställdes mot varandra och ledde till konflikt. Ibland kunde båda parter arbeta en hel 

dag vid olika tider på dagen, vilket ställer frågan om VAB mätt i uttag av tillfällig 

föräldrapenning är ett bra mått. Detta riskerar att ge en felaktig bild då den tillfälliga 

föräldrapenningen ibland inte används. 

 

Samtliga intervjuade par upplevde att de delade på uttaget av VAB. Rättviseaspekten av 

fördelning påverkade speciellt för de par vars arbeten gjorde det lättare för ena partnern att 

vara hemma. Arbetets lika värde, oavsett vem som hade lättast att vara hemma, lyftes fram. 

Detta var något som båda parter gemensamt lyfte fram som viktigt för dem, även för dem med 
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till synes större maktresurser i övrigt. Det ledde till att de reflekterade över att det inte gick att 

sätta sitt eget arbete främst, även om de egentligen kände att de inte kunde vara borta. Den 

rättvisa fördelningen var dels ett resultat av tidigare förhandlingar om jämställdhet, och dels 

ett oreflekterat antagande av att en rättvis fördelning var det enda rätta. Detta visar på att 

framförhandlade ideologier påverkade intervjupersonernas förhandling. Ibland kunde 

fördelningen användas som en maktresurs för att få sin vilja igenom. Detta skulle kunna 

liknas med en normativ makt där samhällsnormer om vad som är rätt sätt att handla kan lyftas 

fram som ett argument. En rättvisenorm kunde alltså användas för att påverka förhandlingen 

(jfr. Ahrne och Roman 1997). Evertssons (2014b) resultat om att föräldrars ideologi påverkar 

ansvaret för hemmet verkar alltså inverka även på fördelningen av VAB.            

 

Fördelningen av VAB är mångfacetterad och olika beroende på föräldrarnas utgångslägen. 

Arbetet gavs i intervjuerna stor betydelse och sågs som den största orsaken till hur VAB 

fördelades. Ofta var vem som hade mest på arbetet det första som bedömdes. En förhandling 

om VAB var dock, i likhet med Janet Finchs (1989) utgångspunkter, i denna studie ett resultat 

av en mer mångfacetterad förhandling. Den institutionella kontexten satte ramarna för parens 

beslut. Dessa ramar var dock inte statiska utan beroende på parens ideologiska och 

framförhandlade inställning till VAB och rättvisa i förhållandet kunde de i stor utsträckning 

påverka det som från början såg ut som den naturliga lösningen. Om den lösning som sågs 

som naturlig, inte stämde överens med exempelvis den jämställdhetsideologi som paret 

förhandlat fram, fick förhandlingen en mer explicit karaktär där fördelningen sattes i ett 

rättviseperspektiv då den naturliga fördelningen ifrågasattes. Två av intervjupersonerna 

uppgav att de kunde säga ifrån om de ansåg att de tog ett för stort ansvar för VAB i 

förhållande till vad de kommit överens om. Om den naturliga fördelningen istället stämde 

överens med individens ideologiska principer tenderade den att inte ifrågasättas. 

Förhandlingen skulle då kunna ses som naturlig till följd av att den gemensamma bilden av 

situationen redan sedan tidigare framförhandlats. Förhandlingen består då av ett 

framförhandlande av en gemensam världsbild. Även när den naturliga fördelningen inte 

stämde överens med idealen kunde förhandlingen vara implicit. I dessa fall hade den vars 

arbete i högre grad prioriterades internaliserat den andres perspektiv till följd av tidigare 

förhandlingar vilket fick till följd att hen självmant tog ett steg tillbaka och prioriterade sin 

partners arbete. Detta är någonting som skulle kunna jämföras med Finchs (1989) teori om att 

familjens organisering är ett resultat av en framförhandlad gemensam världsbild. Parets 
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gemensamma ställningstaganden sattes framför de egoistiska. Ahrne och Roman (1997) fann 

att en mer traditionell uppdelning av föräldraförsäkringen ofta sammanföll med ett mer 

oreflekterat beslut. Detta skulle kunna tolkas som att allt för stora skillnader i möjligheter att 

utnyttja försäkringen skulle kunna leda till ett mer oreflekterat beslut, vilket i sin tur ökar 

sannolikheten att fördelningen ses som uppkommen av natur. Fördelningen riskerar då att bli 

ojämnt fördelad. Resultaten i denna studie visade att paren i relativt hög utsträckning 

ifrågasatte fördelningen av VAB om den tenderade att bli ojämnt fördelad. Om fördelningen 

istället tenderade att bli naturligt jämn framkallade den inte alls samma uttalade diskussion. 

Att intervjupersonerna i denna studie i så pass stor utsträckning hade jämna maktresurser 

skulle kunna förklara att en ojämn fördelning ifrågasattes.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av denna studie stödjer synen på VAB som en del 

av en förhandling mellan föräldrapar. Förhandlingen är påverkad av de institutionella 

aspekterna, makt och ideologi. Arbetet skapade begränsningar men också möjligheter. Mindre 

grad av utbytbarhet tillsammans med liten grad av flexibilitet gav individen större resurser att 

få sin vilja igenom. Resurserna var dock i relation till partnern och inte statiskt. Arbetet hade 

dock stor betydelse för alla intervjupersoner vilket kunde motverka en ojämn fördelning då 

den föräldern med mindre resurser motsatte sig att partnerns arbete skulle vara viktigare. 

Detta förklaras med att intervjupersonernas arbeten hade ett egenvärde utöver pengar och 

status. Detta var något som båda parterna var medvetna om och förhöll sig till i 

förhandlingen. På samma sätt kunde par med en gemensam rättviseideologi och syn på 

jämställdhet komma fram till att dela på VAB. På så vis kunde de använda rättviseaspekten 

som ett maktmedel i de fall då en oreflekterad fördelning hade gjort den snedvriden. Denna 

rättviseideologi blev endast synlig när fördelningen riskerade att bli orättvis. En jämn 

fördelning karaktäriserades av en implicit diskussion där endast en kort redogörelse för 

varandras dag räckte för att bestämma vem som stannade hemma. En ojämn fördelning 

frambådade en mer explicit förhandling vilket i vissa fall kunde leda till konflikt. Explicita 

diskussioner tvingades fram när parets gemensamma förståelse av situationen sattes på prov, 

vilket då tvingade föräldraparet att omförhandla den. Exempelvis syntes detta i situationer då 

lösningen inte ansågs rättvis eller när en diskussion om vems arbete som ansågs viktigast 

uppstod.    
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Förhandlingen om VAB visade sig i resultatet till denna studie vara en intressant avvägning 

mellan egna intressen, gemensamma värderingar och partnern. Arbetet hade som väntat en 

väldigt viktig del i individernas syn på om de kunde vara hemma eller inte. Men i vilken grad 

arbetets betydelse fick avgöra fördelningen var helt beroende av de framförhandlade 

ordningar som fanns i relationen. Att enbart se arbete och lön som avgörande för fördelningen 

visade sig vara en begränsad bild. Intressant var också hur intervjupersonerna genomgående 

refererade till sin partners arbete i sina berättelser. Detta skulle kunna visa på att man hela 

tiden reflekterar över partnerns arbetssituation och dennes känslor inför sitt arbete. Detta satte 

begränsningar för i vilken utsträckning man kunde prioritera sitt eget arbete. Att se 

förhandling som en dragkamp mellan två individer med skilda mål skulle därför också kunna 

vara begränsande. Intervjupersonerna talade om fördelningen av VAB som ett resultat av ett 

pusslande. Utifrån den analys som gjorts i denna studie skulle pusslande kunna skiljas i två 

grenar. Dels pusslande utifrån en institutionell kontext där arbetet satte begränsningar och 

möjliggjorde lösningar för fördelningen. Dels handlade pusslande om en förhandling hos 

paret då de olika aspekterna av förhandling som har tagits upp avgjorde hur de kom fram till 

vem som skulle gå till arbetet.   

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

De samlade resultaten från denna studie visar på en rad faktorer som problematiserar 

antagandet om relativ inkomst som avgörande för fördelningen av VAB. Sett till detta skulle 

det vara intressant om vidare forskning istället såg arbetet ur ett bredare perspektiv. Kanske är 

det så att högre lön är ett mått på arbetsförhållanden som är svåra att frånvara från. Vidare 

skulle det vara intressant att på ett mer djupgående plan studera i vilken utsträckning 

samhällsnormer inverkar på föräldrars inställning till VAB. Finns det skillnader i hur män och 

kvinnor uppfattar frånvaro från arbetet utifrån vilka förväntningar som finns?  
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Bilaga 1: Kodningsschema 

 

Att VAB:a 

12 VAB mycket 

13 VAB varje vecka 

18 Jobbigt med VAB 

22 Arbeta lättare 

28 VAB inte så länge 

29 VAB länge 

20 VAB själva 

70 Jobbigt med Vab 

 

Arbetets karaktär 

24 Privat företag 

30 landstingsjobb- vikarie 

49 Anställning: egenföretagare 

23 Arbetsbörda 

27 Partner ibland stor arbetsbörda 

83 Arbetsbörda 

 

Ersättningsbar 

35 Inget val 

36 Dubbelt arbete 

37 Arbete måste bli gjort 

63 Omöjligt med VAB 

80 Personligt ansvarig arbete 

84 Stå i mitten- arbetsgivare 

34 inte någon som ersatte 

65 Uppbundenhet 

68 Svårt att avboka 

 

Försäkringen passar inte alltid 

3 Arbetade timmar 

11 Regler passar inte 
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5 Ekonomi till viss del 

9 Arbetstid 

64 Tillgänglig 

81 Jobba ikapp 

86 Tillgänglig hemma 

38 jobb hemifrån 

48 Partner jobba ikapp 

 

 

Flexibilitet 

26 Partner flexibel 

6 Ersättningsbar 

40 Partner flexibel 

41 Vikarier- flexibla 

53 Partner flexibel 

54 Jobba på helgen 

55 Partner självbestämda arbetstider 

57 Styra arbetet 

67 Jobba hemifrån 

 

Istället för TFP 

2 Arbete: kväll 

8 Hemma vissa dagar 

16 Ändå ledig 

17 Hjälp av släkting 

51 Hjälp föräldrar 

52 Partner löser det 

56 Komp 

58 alternativ till VAB 

87 Partner flex 

39 Arbetstider 

 

Omgivning 

7 Arbetsgrupp lidande 
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19 Taskigt mot kollegor 

31 Anställningsintervjun VAB 

42 Positiv chef 

43 VAB rättighet 

45 Arbetsgivare attityd 

46 Pliktkänsla 

44 Inställning arbete 

85 Säga ifrån 

82 Förväntningar från omgivning 

 

Rättvisa 

14 Delat VAB  

21 Partners tur  

59 Princip 

60 Rättvisa  

61 verklighet och teori 

32 Dela på VAB 

71 Viktigt jämn fördelning 

74 Omboka 

75 Kompensation 

77 Ungefärlig jämlikhet 

88 Påverkan arbetet- lång sikt 

89 Lika uttag- pension 

90 Stereotyp uppdelning 

91 Kompromissa från ideal   

 

Pusslande 

1 Arbete: händelse  

4 Oreflekterat 

10 Inte räknat på det 

15 Inbokade tider/Ekonomi 

33 Lätt att fördela 

25 Pusslande 

47 fördelning 
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50 Förhandling om arbetstid 

62 pussla 

66 Avstånd till arbete 

69 Prioriteringar 

72 Diskussion 

73 Utbildning partner 

76 Får välja först 

78 Olika uppfattning om beslutsgrund 

79 Dela dagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


