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Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka faktorer som verkar ha en betydande effekt på 

huruvida män är föräldralediga eller inte. Teorin och den tidigare forskning som 

presenteras utgår från både ett ekonomiskt perspektiv samt ett genusperspektiv. 

Frågeställningarna som vägleder uppsatsen är:  

 Är de relativa resurserna avgörande för föräldraledighetsuttag? 

 Hur påverkar könsvärderingar mäns uttag av föräldraledighet? 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv på tidigare forskning och teori är jag intresserad av att 

undersöka vad relativa resurser har för samband med mäns föräldraledighet. Jag har 

använt mig av variabeln utbildning, i relation till ens partner, som ett mått på relativa 

resurser. Detta eftersom att utbildning ofta är högt korrelerat med inkomst och som 

oftast är något som individer hinner genomföra innan de skaffar barn. Utifrån ett 

genusperspektiv på tidigare forskning och teori undersöker jag även faktorerna 

hegemonisk maskulinitet samt könsnormer och könsvärderingar. Analysen är gjort med 

hjälp av en logistisk regression i programmet SPSS. Resultaten visar inget statistiskt 

signifikant samband mellan relativa resurser och föräldraledighet. Resultaten visar inte 

heller något statistiskt signifikant samband mellan hegemonisk maskulinitet och 

föräldraledighet. Däremot visar resultaten att det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan könsvärderingar och könsnormer och uttag av föräldraledighet på så sätt att en 

mer traditionell inställning till kön innebär lägre sannolikhet att vara föräldraledig. 

Nyckelord 

Föräldraledighet, genus, hegemonisk maskulinitet, könsvärderingar, könsnormer, 
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Inledning 

När det kommer till föräldraledighet dyker ofta frågan om jämställdhet upp 

(Socialförsäkringsrapport, 2011:13, SOU, 2014:6). I Sverige tar män ut knappt en fjärdedel 

(23 %) av föräldraledigheten medan kvinnor tar ut resterande dagar. Denna siffra visar på 

framsteg inom jämställdhet om en jämför mot siffrorna från 1974, då 0,5 % av 

föräldradagarna togs ut av män och 99,5 % av kvinnor (Socialförsäkringsrapport, 2011:13), 

Uppdelningen av föräldraledigheten är dock fortfarande långt ifrån jämställd. 

Den 1 januari 2016 trädde nya bestämmelser om en så kallad ”tredje pappamånad” i kraft som 

innebär att 90 dagar, av de totalt 480 föräldradagarna föräldrarna får var, inte går att överlåta 

till sin partner (Försäkringskassan, 2015). Regeringens motivering till denna bestämmelse är 

att den fördelning som råder idag bland annat bidrar till kvinnors missgynnande på 

arbetsmarknaden (Ds, 2015:8). Generella diskussioner har florerat om huruvida de kvoterade 

föräldradagarna är något bra eller inte och de kvoterade dagarna plockas även upp som viktiga 

aspekter i forskningssammanhang. Till exempel beskriver Evertsson och Boye införandet av 

så kallade pappamånader som “för jämställdheten viktiga socialpolitiska förändringar” 

(Evertsson och Magnusson, 2014:158) medan det även finns de som tycker att jämställdheten 

har gått för långt, att det inte är ett viktigt samhällsmål och som därmed är motståndare till 

kvotering (SOU, 2014:6). Oavsett har införandet av både den första och den andra 

pappamånaden bidragit till en mer jämställd fördelning av föräldraledighet 

(Socialförsäkringsrapport 2011:13). 

Sverige är enligt World Economics Forums 82 procent jämställt och kommer på listan över 

hur jämställda länder är på fjärde plats, och har så varit i 8 år, efter Island, Finland och Norge 

(World Economics Forums, 2016). Fördelningen på föräldraledigheten är dock fortfarande 

långt ifrån jämställd än idag och det är långt kvar tills män och kvinnor delar lika på familjeliv 

och arbetsliv (Socialförsäkringsrapport, 2011:13). Den snedfördelning av 

föräldraledighetsuttag som fortfarande råder, även om den sakta men säkert går åt en mer 

jämställd fördelning, är sammanfattningsvis ett problemområde då det bland annat bidrar till 

ett könslönegap, som innebär att män tjänar mer än kvinnor, och som påverkar kvinnors 

ställning på arbetsmarknaden negativt (SOU, 2014:6, Ds, 2015:8). Fördelningen av 
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föräldraledighet har med andra ord konsekvenser utöver föräldraledighetsperioden och av 

denna anledning är jag intresserad av föräldraledighetens fördelning och anledningar till 

varför den ser ut som den gör. Eftersom snedfördelningen beror på mäns låga uttag av 

föräldradagar är jag intresserad av att undersöka specifikt mäns föräldraledighetsuttag. 

Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka faktorer som kan tänkas samvariera med valet att ta 

ut föräldraledighet hos män. Jag kommer att undersöka tre olika huvudsamband i analysen. 

Det första huvudsambanden som jag undersöker är mellan relativa resurser och uttag av 

föräldraledighet, eftersom denna i många sammanhang anges vara en viktig faktor att ta 

hänsyn till i beslutet om uttag av föräldraledighet (t.ex. Almqvist, Sandberg & Dahlberg, 

2010:1, Bygren & Duvander, 2006). Jag vill också undersöka hur sambandet mellan 

maskulinitet och föräldraledighetsuttag ser ut samt om föräldraledighetsuttaget påverkas av 

mäns könsvärderingar och könsnormer.  

Frågeställningarna som kommer att vägleda denna uppsats är följande: 

 Är de relativa resurserna avgörande för föräldraledighetsuttag? 

 Hur påverkar könsvärderingar mäns uttag av föräldraledighet? 

Avgränsning 

Jag har avgränsat mig till män boende i Sverige som tillsammans med en nuvarande partner, 

boende i samma hushåll, har biologiska eller adopterade barn födda efter 1989 boende i 

hushållet. Givet för detta, i och med att en del av syftet med uppsatsen är att se på 

genuspåverkan, är att paren inte är samkönade och avgränsningen innefattar därför inte män 

som lever i samkönade förhållanden. Vidare beskrivning om val av avgränsning behandlas i 

metodavsnittet. 

Disposition 

Uppsatsen börjar med att jag benar ut tidigare forskning och teori uppdelat utifrån två olika 

perspektiv, nämligen ett ekonomiskt perspektiv och ett genusperspektiv.  
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Det ekonomiska perspektivet redogör för hur inkomsten och skillnaden mellan inkomst paret 

emellan skulle kunna ha en effekt på hur fördelningen av hushållsarbete och valet att vara 

föräldraledig skulle kunna tänkas se ut.  

Genusperspektivet inriktar sig på hur män och kvinnor i sina vardagliga beteendemönster 

skapar och reproducerar skillnader sinsemellan. Det beskriver även hur kultur och normer 

spelar in i detta och hur olika miljöer skulle kunna ha en inverkan på hur maskuliniteter 

skapas som i sin tur kan bidra till hur skillnader mellan kön reproduceras.  

Uppsatsen fortsätter sedan med ett bakgrundsavsnitt om hur föräldraförsäkringen i Sverige är 

uppbyggd samt hur föräldraledighetens uppdelning bland könen har sett ut tidigare och hur 

den ser ut idag. 

Därefter går jag igenom mitt material, mitt urval och samtliga variabler som används samt vad 

dessa innebär. Jag presenterar även mitt val av metod för analysen och vad den innebär. Sedan 

presenterar jag resultaten för analysen och kopplar dessa till teorin för att sedan diskutera 

dessa. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning om vad jag har kommit fram till. 

Teori och tidigare forskning 

Ekonomiska perspektiv 

Boye och Evertsson (2014) nämner att hushållsarbetet är något som individer strävar efter att 

minimera när alternativet är att få mer fritid (Boye & Evertsson, 2014, i Evertsson & 

Magnusson, 2014). När par förhandlar om fördelningen av hushållsarbete gör de så utifrån 

tillgängliga maktresurser (ibid). De uppger att det relativa resursperspektivet samt 

specialiceringsteorin är viktiga att se till då en vill förstå fördelningen på förvärvsarbete och 

obetalt arbete i hushållet (ibid).  

Det relativa resursperspektivet är, till skillnad från teorier om genus, en könsneutral teori som 

utgår från de relativa resurserna i hushållet. Perspektivet beskriver hur förhandlingar och 

beslutsfattande är beroende av individers enskilda resurser i förhållande till varandra (Boye & 

Evertsson, 2014, i Evertsson & Magnusson, 2014).  
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Enligt Lundberg och Pollak (1991) beror förhandlingsmöjligheterna på vardera parters 

ekonomiska resurser. De menar att då kvinnans inkomst närmar sig mannens, i ett 

heterosexuellt äktenskap, höjs även kvinnans förhandlingsmöjligheter (Lundberg och Pollak, 

1991). Förhandlingar om hur beslut i en familj ska tas beror således på både mannens och 

kvinnans inkomst. Den individen i ett par med mest resurser får med andra ord även störst 

förhandlingsmöjligheter.  

Värt att nämna dock är att även andra resurser, inte bara ekonomiska resurser, kan omvandlas 

till maktresurser som spelar in i förhandlingen. Till exempel menar Boye och Evertsson 

(2014) att känslor till sin partner spelar in på så sätt att den partnern som har starkast känslor 

för den andra gör att en hamnar i underläge i dessa typer av förhandlingar. De nämner även att 

personlighetsdrag också spelar in i hur benägna olika individer är att förhandla inför dessa 

typer av beslut (Boye & Evertsson, 2014, i Evertsson & Magnusson, 2014).  

Gary Beckers (1985) specialiceringsteori förklarar dock inte fördelningen på hushållsarbete 

som en förhandling mellan två individer, eftersom familjen här bedöms som en helhet med 

totalt en beslutsfattare och en gemensam ekonomi (Becker, 1995). Beslutsfattande görs 

därmed enbart av en person i hushållet, som har avsikten att beslutet ska maximera nyttan för 

familjen som helhet (ibid). Denna teori skulle kunna förklara uttaget av föräldraledighet på så 

sätt att fördelningen av uttagna föräldradagar kommer att baseras på den gemensamma 

inkomstens nyttomaximering. 

Både det relativa resursperspektivet och specialiceringsteorin skulle innebära att män med 

mer resurser än sin partner skulle ta ut föräldraledighet i lägre grad, och att män med mindre 

resurser än sin partner skulle ta ut föräldraledighet i högre grad, jämfört med om båda parters 

resurser är likvärdiga. Detta eftersom att det ur relativa resursperspektivet skulle innebära att 

förhandlingsmöjligheterna är större med mer resurser, samt att hushållet som helhet, utifrån 

specialiceringsteorin, skulle tjäna mer och ha en mindre inkomstförlust om den personen i 

förhållandet med minst ekonomiska resurser är föräldraledig. 

Utifrån ovanstående teori och forskning härleder jag följande hypoteser: 

 Män som har mer resurser än sin partner har med lägre sannolikhet varit föräldraledig 

jämfört med män som har lika resurser som sin partner. 

 Män som har mindre resurser än sin partner har med högre sannolikhet varit 

föräldraledig jämfört med män som har lika resurser som sin partner. 
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Genusperspektiv 

Idag är kvinnor mindre ekonomiskt beroende av män och män tar på sig ett större ansvar för 

barn och hushåll, jämfört hur det var tidigare (Almqvist, Sandberg & Dahlgren, 2010). Trots 

detta återstår det dock fortfarande en ojämn fördelning av föräldraledighetsuttaget och mäns 

utveckling mot ett större deltagande i hemmet har inte gått alls lika fort som kvinnors ökande 

deltagande på arbetsmarknaden, vilket lämnar oss vid traditionella mönster som en möjlig 

förklaring (ibid).  

Candace West och Don H. Zimmerman (1987) har utvecklat en teori som de kallar för Doing 

Gender. De utgår från de tre begreppen kön, könskategori och genus, och teorin som sådan 

har sin utgångspunkt i de två sistnämnda. Till att börja med är det viktigt att förstå vad 

distinktionen mellan begreppen kön, könskategori och genus innebär. West och Zimmerman 

definierar först kön som en bestämmelse utifrån biologiska kriterier, det vill säga anatomi, 

hormoner och fysiska egenskaper. Indelningen i könskategorier beskriver de som ett sätt att 

placera in sig själv i en kategori genom att bekräfta sitt kön genom beteenden i vardagen 

(West & Zimmerman, 1987).  

Genus definierar West och Zimmerman istället som det socialt konstruerade könet där fokus 

ligger på psykologiska, kulturella och sociala aspekter. Det är här deras teori Doing gender 

har sitt fokus; på kvinnors och mäns beteendemönster i sociala sammanhang. De beskriver 

genus som ett resultat av rutinmässiga prestationer i vardagen, en aktivitet som män och 

kvinnor utför som uttryck för typiskt maskulina eller feminina aktiviteter. Genus handlar inte 

om varje individs könstillhörighet, utan det handlar snarare om ett inslag i sociala 

sammanhang, både som en grund för men också ett resultat av det (West & Zimmerman, 

1987). 

West och Zimmerman skriver att ”Doing gender means creating differences between girls 

and boys and women and men, differences that are not natural, essential, or biological.” 

(West & Zimmerman, 1987:137). De menar att de konstruerade skillnaderna som skapas när 

en ”gör kön” används för att bekräfta normativa idéer om hur män och kvinnor ska vara och 

bete sig, samt för att producera och reproducera skillnader mellan könen (ibid). Denna teori 

skulle kunna förklara fördelningen av föräldraledighet genom att män tar ut föräldraledighet i 

mindre utsträckning som ett sätt att bekräfta en normativ bild av vad könsroller betyder. 
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En av orsakerna till varför könsfördelningen på föräldraledigheten ser ut som den gör idag är 

på grund av manlig och kvinnlig identitet (Almqvist, Sandberg & Dahlgren, 2010). Det är ett 

resultat av sociala konstruktioner som utgått från att män och kvinnor tar för givet att 

mamman är den primära vårdnadshavaren och ska vara hemma åtminstone den första tiden 

(ibid). 

Alsarves och Boyes (2012) forskning visar på att beslutet om föräldraledighetens uppdelning 

inte verkar ske som ett resultat av en explicit förhandling, utan att det är ett resultat av 

institutionella kontexter (Alsarve & Boye, 2012). Normer och värderingar om föräldraskap, 

som kan vara mer jämställdhetsinriktade eller mer traditionellt inriktade, i kombination med 

vad en anser vara bäst för barnet, påverkar beslutet om uppdelningen av föräldradagarna 

implicit (ibid). De som ser jämställdhet rent generellt som en självklarhet delar mer lika på 

föräldraledigheten än de som har mer traditionella idéer om kön och således föräldraskap och 

påverkar därmed fördelningen på föräldraledighetsuttaget implicit, utan att par väger in dessa 

normer som argument i en explicit förhandling (ibid). På så sätt kan en tänka sig att män med 

mer traditionell syn på föräldraskap och könsroller tar ut föräldraledighet lägre grad än män 

med en mer jämställd syn på föräldraskap. 

Vidare pratar Connell (2015) om genus som ett sätt för människor att skapa en social praktik, 

och att det som delas in i maskulint och feminint är resultat av sådana genusprocesser 

(Connell, 2015). Begreppet hegemonisk maskulinitet blir här av stor vikt för att förstå vad 

dessa strukturer har kommit att innebära. Hegemoni är den kulturella dynamiken som bidrar 

till att vissa grupper överordnar sig andra i samhället. Hegemonisk maskulinitet är enligt 

Connell den gestaltning av genusordningen som råder och att denna legitimerar mäns 

överordning över kvinnor, dvs patriarkatet (Connell, 2015:115). Den hegemoniska 

maskuliniteten kan alltså tolkas som ett sätt att använda sig utav genus, så att när en ”gör kön” 

(genom beteendemönster som grundar sig i hegemonisk maskulinitet) producerar och 

reproducerar en även strukturer som innebär att vi hamnar i en könsmaktsordning.  

Maskuliniteter är socialt konstruerade genom interaktion, och Connell (2015) använder 

exempel från sportens värld i skapandet av normer för beteenden, då små pojkar som kliver in 

i tävlingssporter inte bara lär sig spelet, utan även den organiserade institutionen och 

maskuliniteten i sig. På samma sätt kan detta appliceras på arbetsplatser i allmänhet (Connell, 

2015:70). Forskning visar på att män som arbetar på mansdominerade arbetsplatser i 

genomsnitt är lägre benägna vara föräldraledig (Bygren & Dufvander 2006). Detta skulle 
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kunna tänkas ha att göra med att konstruktionen av maskulinitet innebär olika saker inom 

kvinno- och mansdominerade yrken. Forskning har också visat att kulturella skillnader och 

olika normsystem har effekt på uttaget av föräldraledighet, och att förändringar i denna har på 

vissa håll lett till en mer barnorienterad maskulinitet (Almqvist, Sandberg & Dahlberg 2010). 

Till exempel tar män födda i Sverige ut flest föräldradagar i genomsnitt 

(Socialföräkringsrapport 2011:13, s.29) vilket alltså kan tänkas bero på kulturella skillnader 

och andra typer av normer för vad kön och maskulinitet innebär.  

Utifrån ovanstående teori och forskning genererar jag följande hypoteser: 

 En mer hegemonisk man tar med lägre sannolikhet ut föräldraledighet jämfört med en 

mindre hegemonisk man. 

 Män med mer traditionella könsvärderingar är föräldralediga i lägre grad än män med 

mer moderna könsvärderingar. 

Föräldraförsäkringen i Sverige 

Föräldrapenningen kan nyttjas av föräldrar eller vårdnadshavare av barnet som 

föräldraledigheten avser, istället för att arbeta, studera eller söka arbete (Försäkringskassan, 

2016). Den föräldraförsäkring vi känner till idag infördes år 1974 (Socialförsäkringsrapport, 

2011:13). Idag omfattar försäkringen 480 dagar totalt för barnet, varav 390 dagar är på 

sjukpenninggrundande nivå och resterande 90 dagar är på lägstanivå, som innebär 180 kronor 

per dag (ibid).  

År 1995 infördes den första så kallade ”pappamånaden” som innebar att 30 dagar av den 

totala summan föräldradagar inte gick att överlåta till den andra föräldern och år 2002 

utökades denna till två månader (Socialförsäkringsrapport 2011:13). 1 januari 2016 infördes 

en tredje pappamånad som nu innebär att 90 dagar av den sjukpenninggrundande nivån är 

reserverade till varje förälder (Försäkringskassan, 2015).  

De nya bestämmelserna innebär alltså olika villkor för föräldrar beroende på vilket år barnet 

är fött. Är barnet fött mellan åren 1989 till år 1994 fanns det inga kvoterade dagar, och den 

totala summan föräldrapenningdagar har varierat från 450 dagar år 1989 till 390 dagar år 1994 
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(Socialförsäkringsrapport 2011:13). Är barnet fött 1995 till 2001 är de totala 

föräldrapenningdagarna 480 stycken varav 30 av dessa dagar ej går att överlåta till den andra 

föräldern eller vårdnadshavaren. Är barnet fött mellan åren 2002 och 2015, har föräldrarna 

totalt 480 föräldrapenningdagar varav 60 dagar på sjukpenninggrundande nivå är reserverade 

till vardera föräldrar medan 270 dagar på sjukpenninggrundande nivå och 90 på lägstanivå är 

möjliga att fördela (Socialförsäkringsrapport 2011:13, Försäkringskassan, 2016). Är barnet 

fött år 2016 eller senare får vardera förälder 90 dagar var på sjukpenninggrundande nivå som 

inte går att överlåta till den andra föräldern, samt 45 dagar var på lägstanivå och 105 dagar var 

på sjukpenninggrundande nivå som går att överlåta till den andra föräldern 

(Försäkringskassan 2016). En person med ensam vårdnad om ett barn har rätt till alla 480 

föräldradagar (ibid). 

De kvoterade dagarna har visat sig ha en positiv utveckling för syftet att skapa en jämnare 

fördelning, även om det går långsamt. Över hälften av alla pappor till barn födda 1994 hade 

inte tagit ut några föräldrapenningdagar alls. Bland pappor till barn födda 1995, alltså efter 

införandet av den första kvoterade månaden, var det istället 20 procent som inte tog ut någon 

föräldraledighet alls. På samma sätt ser vi en förbättring efter införandet av den andra 

månaden också, då pappor till barn födda år 2002 tog ut 22 fler föräldradagar i genomsnitt 

jämfört med pappor till barn födda år 2001 (Socialförsäkringsrapport 2011:13).  

Förutom de kvoterade föräldrapenningdagarna har även andra reformer genomförts i syfte att 

öka jämställdheten. 2006 höjdes ersättningstaket till 10 prisbasbelopp jämfört med de tidigare 

7,5 prisbasbeloppen, vilket innebär en lägre inkomstförlust för de som tar ut föräldraledighet, 

som i sin tur ska motivera män att ta ut föräldraledighet i större utsträckning än innan 

(Socialförsäkringsrapport 2011:13). Jämställdhetsbonus infördes sedan 2008 som ett 

incitament för föräldrar att dela lika på föräldradagarna, vilket även detta har som syfte att 

motivera män att ta ut föräldradagar i större utsträckning än tidigare (ibid). 

Idag tar män i Sverige ut cirka en fjärdedel (23 %) av de totala föräldrapenningdagarna medan 

kvinnor tar ut de resterande 3 fjärdedelarna (77 %). Detta är dock fortfarande inte en jämn 

könsfördelning av föräldrauttaget men det är en klar förbättring mot hur det såg ut år 1974, då 

kvinnorna tog ut 99,5 % av föräldradagarna medan enbart 0,5 % av den totala 

föräldraledigheten togs ut av män (Socialförsäkringsrapport 2011:13). 
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Metod och Material 

Material 

Jag använder mig av data från Generations and Gender Programmes undersökning 

Generations and Gender Survey, GGS, som är distribuerad år 2015. GGS är en survey som 

innefattar 9688 antal respondenter med ett åldersspann på 18 – 79 år. Datan är sammanställd 

utifrån dels registrerade data, dels utifrån en telefonundersökning och enkätundersökning som 

tillhandahållits per post. Avsikten med undersökningen är att samla data som ska hjälpa till att 

skapa förståelse för relationen mellan föräldrar och barn, samt relationen mellan partners.  

GGS är en samhällsinriktad longitudinell undersökning som under ”wave 1” (omgång 1) har 

genomförts i 19 länder och under ”wave 2” (omgång 2) har genomförts i 12 länder. Sverige 

ingår bara i ”wawe 1”, och jag har därför bara använt mig av denna. Detta är därmed inte en 

longitudinell studie utan en tvärsnittsstudie. 

Urval 

Materialet består av 9688 respondenter. Jag har först selekterat för de respondenter som har 

biologiska eller adopterade barn i hushållet födda efter 1989. Då återstår det 2989 

respondenter. Eftersom att jag ska titta på faktorer som verkar samvariera med beslutet att ta 

ut föräldrapenning eller inte hos pappor i Sverige har jag valt att sedan avgränsa mig till män.  

Efter att ha sorterat bort alla kvinnor återstår 1371 stycken respondenter. Jag har sedan 

selekterat bort de respondenter som inte har en nuvarande partner i hushållet eftersom jag är 

intresserad av att titta på partnerdata och relationen mellan respondentens och hans partners 

inkomst, och då återstår 1203 respondenter. Av samma anledning vill jag sortera bort de 

respondenter som inte har gemensamma barn i hushållet, och då utgör det slutgiltiga urvalet 

1140 stycken respondenter. Jag är intresserad av att titta på relationen mellan mannen och 

kvinnan och vill därför sortera bort eventuella samkönade par, dock fanns inga av dessa.  
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Urvalet består sammanfattningsvis av 1140 respondenter som är män, har partner i hushållet 

samt minst ett biologiskt eller adopterat barn fött 1989 eller senare tillsammans med 

nuvarande partner. Efter ett bortfall på 234 stycken, som redovisas i den univariata analysen, 

ingår det slutligen 906 respondenter i den logistiska regressionsanalysen. 

Variabler 

Beroende variabel 

Har varit föräldraledig 

Den beroende variabeln jag har använt mig av är Har varit föräldraledig. Variabeln är en 

binär, eller dikotom, variabel som svarar på om respondenten har varit föräldraledig eller inte. 

Från början är detta en variabel som i materialet svarar på huruvida respondenten har varit 

föräldraledig för var och en av personerna i hushållet och är därför på ordinalskala. Jag har 

gjort om denna till en dummyvariabel där jag har kodat alla respondenter som svarat att de 

inte har varit föräldralediga med värdet 0 och alla respondenter som svarat att de har varit 

föräldraledig med värdet 1. I och med att mitt urval bara består av män med barn i hushållet 

födda efter 1989 svarar denna variabel på om huruvida pappan i hushållet har varit 

föräldraledig för ett eller flera barn som fortfarande är boende i hushållet och som är född 

eller födda efter år 1989. 

Oberoende variabler 

Utbildning i förhållande till partner 

Högre utbildning, Lägre utbildning och Lika utbildning: Dessa är dummyvariabler som svarar 

på om respondentens högst avslutade utbildning är högre än, lägre än eller lika som 

respondentens partners högst avslutade utbildning. Lika utbildning används som 

referenskategori. 

Här har jag utgått från två variabler i originaldatasetet som svarar på vilken den högst 

avslutade utbildningen är för respondenten respektive respondentens partner. Variablerna är 

på ordinalskala med kategorier som motsvarar grundskola, yrkesförberedande gymnasium, 

gymnasium, yrkeshögskola, universitet i färre än 3 år samt universitetsstudier i 3 år eller fler. 

Jag har slagit ihop yrkesförberedande gymnasium och gymnasium i en kategori, och 
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yrkeshögskola, universitet i färre än 3 år samt universitetsstudier i 3 år eller fler och sorterat in 

dessa i kategorierna Grundskola, Gymnasial och Eftergymnasial utbildning.  

För att skapa de dummyvariabler jag använder mig av har jag tagit respondentens högst 

avslutade utbildning i förhållande till partnerns högst avslutade utbildning och gjort om denna 

variabel till tre dummyvariabler. Dessa ter sig i variablerna Högre utbildning, Lägre 

utbildning och Lika utbildning, där ja antar värdet 1 och nej antar värdet 0. 

Utbildningsvariablerna används för att mäta de relativa resurserna mellan föräldrarna, 

eftersom att utbildning ofta har ett starkt positivt samband med inkomst 

(Socialförsäkringsrapport 2011:13, s. 38). Jag undersöker alltså utbildning istället för inkomst 

för att försöka undvika ett mätfel som kan uppstå om jag undersöker effekten av inkomst, 

eftersom denna svarar på hur stor inkomsten är vid intervjutillfället och inte hur stor den är 

vid tillfället för barnets födelse. Utbildning är något som oftast är avklarad innan personer 

börjar skaffa barn och är därför mer konstant över tid än vad värdet på inkomst är. 

Utbildning respondenten 

Grundskola, gymnasial och eftergymnasial: Dessa är dummyvariabler som svarar på om 

respondentens högst avslutade utbildning är på grundskolenivå, gymnasial nivå eller 

eftergymnasial nivå. Eftergymnasial nivå är referenskategori.  

Den här variabeln utgår från den variabeln i originaldatasetet som svarar på vilken den högst 

avslutade utbildningen för respondenten är. Variabeln är på ordinalskala med kategorier som 

motsvarar grundskola, yrkesförberedande gymnasium, gymnasium, yrkeshögskola, universitet 

i färre än 3 år samt universitetsstudier i 3 år eller fler. Precis som tidigare har jag slagit ihop 

yrkesförberedande gymnasium och gymnasium i en kategori, och yrkeshögskola, universitet i 

färre än 3 år samt universitetsstudier i 3 år eller fler och sorterat in dessa i kategorierna 

Grundskola, Gymnasial och Eftergymnasial utbildning. Variabeln svarar på vilken den högst 

avslutade utbildningen är för respondenten och används som kontrollvariabel för att undvika 

att det är effekten av respondentens utbildning i sig som presenterar sig i sambandet mellan 

relativa resurser och föräldraledighetsuttag. Här antar ”ja” värdet 1 och ”nej” antar värdet 0. 

Utbildning partner 

Grundskola, gymnasial och eftergymnasial: Dummyvariabler som svarar på om 

respondentens partners högst avslutade utbildning är på grundskolenivå, gymnasial nivå eller 

eftergymnasial nivå. Eftergymnasial nivå är referenskategori.  
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Även denna variabel används som kontrollvariabel för att undvika att det är effekten av 

respondentens partners högst avslutade utbildning i sig som visar sig i sambandet mellan 

relativa resurser och föräldraledighetsuttag. Denna variabel utgår ifrån en variabel i datasetet 

som svarar på vilken den högst avslutade utbildningsnivån är för respondentens partner, och 

är på ordinalskala med kategorierna grundskola, yrkesförberedande gymnasium, gymnasium, 

yrkeshögskola, universitet i färre än 3 år samt universitetsstudier i 3 år eller fler. Dessa har 

sedan sorterats in i kategorierna grundskola, gymnasial och eftergymnasial. I kategorin 

grundskola ingår de som svarat att grundskola är deras högst avslutade utbildningsnivå, 

medan kategorin gymnasial innefattar yrkesförberedande gymnasium och gymnasium. 

Eftergymnasial innefattar kategorierna yrkeshögskola, universitet i färre än 3 år samt 

universitetsstudier i 3 år eller fler. Här antar ”ja” värdet 1 och ”nej” antar värdet 0. 

Arbetar med huvudsakligen män 

Denna variabel är skapad utifrån en variabel på ordinalskalenivå som svarar på om 

respondenten arbetar på en arbetsplats med huvudsakligen kvinnor, män, ungefär lika eller 

själv. Jag har kodat om den till en dummyvariabel som svarar på om respondenten arbetar 

med huvudsakligen män där ”ja” antar värdet 1 och ”nej” antar värdet 0. Denna variabel avser 

tidpunkten för intervjun och inte tidpunkten för då respondenten fått barn, vilket kan vara 

problematiskt. Personers könssammansättning på arbetsplatsen tenderar dock att vara relativt 

konstant, även om detta inte kan garanteras. 

Född i Norden 

Denna variabel har jag skapat genom att slå ihop den variabel i originaldatasetet som svarar 

på om respondenten är född i Sverige eller inte, som är en binär variabel, samt den variabel 

som svarar på vilket land en är född i om respondenten inte är född i Sverige, som är en 

variabel på ordinalskalenivå. Jag har då kodat denna till en dummyvariabel som antar värdet 1 

för de respondenter som är födda i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, och värdet 0 

för de respondenter som är födda i resterande delar av världen. Denna variabel är tänkt ska 

mäta könsvärderingar och normer. Att jag valt att använda mig av nordiska länder istället för 

bara Sverige beror på att de länder som ingår i övriga Norden generellt sett ofta har relativt 

lika könsvärderingar och könsnormer som i Sverige. De ligger även högt upp på World 

Economics Forums jämställdhetsindex, med Island, Finland och Norge på första, andra och 

tredje plats innan Sverige, och Danmark på 19:e plats (World Economics Forums, 2016). 
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Ålder vid barnets födelse 

Den här variabeln utgår från den variabel i originaldatasetet som svarar på hur gammal 

respondenten är. Jag har gjort om den för att den ska svara på hur gammal respondenten var 

vid första barnets födelse (det äldsta barnet i hushållet), istället för hur gammal en var vid 

intervjutidpunkten. Jag kontrollerar för variabeln ålder vid barnets födelse eftersom att ålder 

och inkomst samvarierar starkt och jag vill ta bort effekten av ålder i variabeln som mäter 

relativa resurser. Variabeln är kontinuerlig på kvotskalenivå. 
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Univariat analys 

Tabell 1. Univariata analyser på samtliga variabler. Andelarna anges i 

procent med antal respondenter inom parantes. 

Variabel Centralmått / andelar i % 

(frekvens inom parantes) 

Bortfall 

Har varit 

föräldraledig (Ja=1) 

94,5 (1077) 0 

Utbildning i förhållande till partner (i det 

här fallet kvinnan) 

 11 

Högre utbildning 13,2 (151)  

Lägre utbildning 19,6 (224)  

Lika utbildning 66,1 (754)  

Utbildning respondent  2 

Grundskola 1,3 (15)  

Gymnasial 51,7 (589)  

Eftergymnasial 46,8 (534)  

Utbildning partner  9 

Grundskola 1,8 (21)  

Gymnasial 43,9 (500)  

Eftergymnasial 53,5 (610)  

Arbetar med huvudsakligen män (Ja=1) 49,2 (561) 229 

Född i Norden (Ja=1) 87,9 (1002) 0 

Ålder vid barnets födelse 
Median: 32 år 

Medelvärde: 32,6 år 

0 

Totalt n 1140 st 234 

Procentenheter anges med en decimal. 
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Tabell 1 visar univariata analyser av samtliga variabler. I tabellen kan vi se att 94,5 % av 

urvalet har varit föräldralediga, medan resterande procent inte har varit det. Vad gäller 

variabeln utbildning i förhållande till partnern har 13,2 % av respondenterna högre utbildning 

än sin partner, 19,6 % har lägre utbildning än sin partner, och 66,1 % har likvärdig utbildning 

som sin partner. Här finns det ett bortfall på 11 stycken.  

Variabeln utbildning respondent visar att 1,3 % av respondenterna har grundskola som högst 

avslutad utbildning, 51,7 % av respondenterna har gymnasiet som högst avslutad utbildning 

och 46,8 % av respondenterna har eftergymnasial utbildning som högst avslutad utbildning. 

Denna variabel har ett bortfall på 2 stycken.  

Variabeln utbildning partner visar att 1,8 % av respondenterna har en partner med grundskola 

som högst avslutad utbildning, 43,9 % av respondenterna har en partner med gymnasial 

utbildning som högst avslutad utbildning och 53,5 % av respondenterna har en partner med 

eftergymnasial utbildning som högst avslutad utbildning. Denna variabel har ett bortfall på 9 

stycken.  

Vidare visar tabellen att 49,2 % av respondenterna arbetar med huvudsakligen män. Även här 

finner vi ett bortfall på 229 respondenter. 87,9 % av respondenterna är födda i Norden medan 

resterande är födda utanför Norden. Medianåldern vid barnets födelse för respondenterna är 

32 år och medelvärdet är 32,6 år. Standardavvikelsen för denna variabel är 5,81 och 

minimiåldern vid första barnets födelse i urvalet är 18 år medan maximumåldern vid första 

barnets födelse är 60 år.  

Totalt består urvalet av 1140 stycken respondenter. Bortfallet är 234 stycken totalt. 

Metod för analys 

Eftersom jag har en binär beroende variabel använder jag mig av logistisk regressionsanalys. 

En logistisk regressionsanalys är att föredra då den beroende variabeln inte är kontinuerlig 

utan istället är binär (Edling & Hedström, 2003). I det här fallet kan variabeln bara kan anta 

två olika värden för om huruvida en har varit föräldralediga eller inte, där ”ja” antar värdet 1 

och ”nej” antar värdet 0. 

Jag har använt mig av programmet SPSS för att genomföra den logistiska 

regressionsanalysen. För att analysera resultaten använder jag mig av värdet på oddskvoten. 
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Oddskvoten presenteras som Exp(B) i SPSS och anger den procentuella förändringen i oddset 

när den oberoende variabeln ökar med en enhet, givet att alla övriga oberoende variabler hålls 

konstanta (Edling & Hedström, 2003). Den tolkas genom att analysera huruvida oddskvoten 

är större eller mindre än 1, där en oddskvot som är mindre än 1 innebär lägre sannolikhet för 

att den beroende variabeln antar värdet 1, och en oddskvot som är större än 1 innebär större 

sannolikhet för att den beroende variabeln ska anta värdet 1 (ibid). Jag kommer även att tolka 

hur stor effekten av oddset är genom att tolka oddskvoten i procent.  

För att undersöka huruvida resultaten är pålitliga kommer jag att titta på P-värdet. Detta 

värdet anger på vilken nivå resultaten är statistiskt signifikanta eller inte. Är P-värdet mindre 

eller lika med 0,01 är resultaten statistiskt signifikanta på 99 % konfidensnivå. Är P-värdet 

mindre eller lika med 0,05 är resultaten statistiskt signifikanta på 95 % konfidensnivå. Är P-

värdet mindre eller lika med 0,1 är resultaten statistiskt signifikanta på 90 % konfidensnivå. 

I analysen anger jag även Pseudo R2. Värdet på denna beskriver andelen varians i den 

beroende variabeln som kan fångas upp och mätas med hjälp av de oberoende variablerna i 

modellen (Edling & Hedström, 2003).  
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Resultat 

Resultaten innefattar 906 respondenter efter ett totalt bortfall på 234 stycken. 

Tabell 2. Logistisk regressionsanalys med Har varit föräldraledig som 

beroende variabel. Värdena presenterar oddskvoter samt B-

koefficienter inom parantes. 

Variabel Oddskvoter  

(med b-koefficienter inom parantes) 

Utbildning i förhållande till partner (i det 

här fallet kvinnan) 

Lika utbildning är referenskategori  

Högre utbildning 0,624 (-0,472) 

Lägre utbildning 1,484 (0,395) 

Utbildning Respondent 

Eftergymnasial är referenskategori  

Grundskola 1,249 (0,223) 

Gymnasial 1,063 (0,061) 

Utbildning partner 

Eftergymnasial är referenskategori  

Grundskola 0,281 (-1,269) 

Gymnasial 0,790 (-0,236) 

Arbetar med huvudsakligen män (Ja=1) 1,099 (0,095) 

Född i Norden (Ja=1) 6,361*** (1,850) 

Ålder vid barnets födelse 0,943* (-0,059) 

Intercept 44,581*** (3,797) 

Pseudo R2 0,157 

*= p0,1 **= p0,05 ***=p0,01  
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Den relativa resursteorin innebär att den personen med mer resurser i ett par har större 

möjlighet att förhandla bort obetalt arbete. Detta skulle innebära att män med högre 

utbildningsnivå och därmed mer resurser än sin partner med lägre sannolikhet skulle ha tagit 

ut föräldraledighet. Tabell 2 visar att oddset för att en man som har varit föräldraledig i 

genomsnitt minskar med 37,6 % för en person som har högre utbildningsnivå än sin partner, 

jämfört med en person med lika utbildning och likvärdiga resurser som sin partner, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det skulle innebära att män med mer resurser 

med lägre sannolikhet skulle ha varit föräldralediga jämfört med män med likvärdig 

utbildning och alltså likvärdiga resurser som sin partner. Mina resultat visar dock inget 

statistiskt signifikant samband mellan relativa resurser och uttag av föräldraledighet och jag 

kan därför inte utesluta att resultatet genererats utifrån slumpen. Jag kan därför inte styrka den 

hypotesen som säger att män som har mer resurser än sin partner har med lägre sannolikhet 

varit föräldraledig jämfört med män som har lika resurser som eller mindre resurser än sin 

partner. 

Det relativa resursperspektivet innebär även att den personen med minst resurser har minst 

förhandlingsmöjligheter och det skulle därför innebära att män med lägre utbildningsnivå än 

sin partner och därmed mindre resurser än sin partner med högre sannolikhet skulle ha tagit ut 

föräldraledighet. Resultaten i tabellen visar att oddset för att en man med lägre utbildning än 

sin partner ska ha tagit ut föräldraledighet i genomsnitt ökar med 48,4 % jämfört med en man 

med likvärdig utbildning, och därmed likvärdiga resurser, som sin partner, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. Sannolikheten för att en man har tagit ut föräldraledighet är alltså 

högre om han har mindre resurser än sin partner. Sambandet är dock inte statistiskt signifikant 

och jag kan därför inte styrka hypotesen om att män som har mindre resurser än sin partner 

med högre sannolikhet har varit föräldraledig jämfört med män som har lika resurser som sin 

partner, eftersom att jag inte kan utesluta att resultaten genererats av slumpen. 

Jag kontrollerar även för respondentens utbildning i analysen. Tabellen visar att män med 

grundskola som högst avslutat utbildning har i genomsnitt 24,9 % högre odds att ha tagit ut 

föräldraledighet jämfört med de män som har eftergymnasial utbildning, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. De män som har gymnasial utbildning som högstanivå har i 

genomsnitt 6,3 % högre odds att ha tagit ut föräldraledighet jämfört med de män som har 

eftergymnasial utbildning som högstanivå, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Värdena är dock inte statistiskt signifikanta. 
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I tabellen presenteras även värden för partnerns utbildning som en kontrollvariabel. Den visar 

att de män som har en partner med grundskola som högst avlutad utbildning har i genomsnitt 

71,9 % lägre odds att ha tagit ut föräldraledighet jämfört med de med en partner vars högst 

avslutade utbildning ligger på eftergymnasial nivå. Den visar även att män med en partner 

vars högst avslutade utbildning ligger på gymnasial nivå har i genomsnitt 21 % lägre odds att 

ha tagit ut föräldraledighet jämfört med de män som har en partner med eftergymnasial nivå 

på sin högst avslutade utbildning, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Dock är inte 

heller värdena för dessa variabler statistiskt signifikanta.  

Enligt den teori jag presenterat tidigare skulle de män som är mer hegemoniskt maskulina 

med mindre sannolikhet ta ut föräldraledighet. Jag har använt variabeln arbetar med 

huvudsakligen män som ett mått för huruvida det råder hegemonisk maskulinitet eller inte. I 

tabellen visar det sig att för de män som arbetar med huvudsakligen män är oddset 9,9 % 

större att de har tagit ut föräldraledighet. Sannolikheten är alltså större att män har tagit ut 

föräldraledighet om de arbetar med huvudsakligen män jämfört med om de inte gör de, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Resultaten är dock inte statistiskt signifikanta 

och hypotesen som säger att det är lägre sannolikhet att män som arbetar på en 

mansdominerad arbetsplats har varit föräldraledig jämfört med män som inte gör det går alltså 

inte att styrka, i och med att jag inte kan utesluta att den data jag använt mig av har genererat 

resultat utifrån bara slumpen. 

Enligt den genusteori som presenterats spelar normer och kultur in när vi ser till 

föräldraledighet. Den tyder på att män kan ha en mer eller mindre traditionsbunden inställning 

till kön, och att detta skulle kunna bero på skillnader i kulturer. Jag har använt mig av 

variabeln född i Norden för att mäta mäns könsvärdering, där en person som är född i Norden 

har mindre traditionell inställning till kön jämfört med män födda utanför Norden. Tabellen 

visar att män som är födda i Norden med större sannolikhet har varit föräldraledig jämfört 

med män som inte är födda i Norden. Oddset för att en man som är född i Norden har varit 

föräldraledig är i genomsnitt 536,1 % högre jämfört med en man som inte är född i Norden, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Variabeln är statistiskt signifikant på 99 % 

konfidensnivå. Detta innebär att jag kan styrka hypotesen som säger att män med mer 

traditionella könsvärderingar är föräldralediga i lägre grad än män med mer moderna 

könsvärderingar. 
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Jag har även kontrollerat för variabeln ålder vid barnet födelse. Värdet för denna variabel 

visar att sannolikheten för att män har varit föräldralediga minskar för varje år äldre personen 

var vid barnets födelse. Oddset för att en man som är ett år äldre ska ha tagit ut 

föräldraledighet jämfört med en man som är ett år yngre minskar med i genomsnitt 5,7 %, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Variabeln är statistiskt signifikant på 95 % 

konfidensnivå. 

Pseudo R2 för modellen är 0,157. Detta värde förklarar hur stor andel av variansen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Detta värde är 

inte jättehögt men det visar ändå på att min modell förklarar en del av variansen bland mäns 

uttag av föräldraledighet. 
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Diskussion 

Resultaten jag har presenterat visar inte på att det finns något statistiskt samband som styrker 

teorin om relativa resurser. Detta kan bero på att utbildning möjligtvis inte är ett optimalt mått 

för relativa resurser. En kan tänka sig att utbildning skulle kunna omvandlas till ekonomiska 

resurser, eftersom att de är högt korrelerade med varandra, men de behöver inte nödvändigtvis 

vara så. Dessvärre hade jag inte tillgång till data på respondenternas inkomster vid 

födelsetillfället utan enbart vid intervjutillfället, och det gick därför inte att mäta denna 

variabel. Det är dessutom problematiskt att använda sig av utbildning som ett mått på 

ekonomiska resurser när det kommer till könsskillnader, eftersom att utbildning ger högre 

avkastning för män än vad det gör för kvinnor (Josefsson och Unemo, 2003:96). Det skulle 

kunna innebära att en del män som har en lägre utbildningsnivå än sin partner kanske ändå 

tjänar mer och att resultaten för denna variabel i så fall är missvisande eftersom 

respondenterna hamnar i fel kategori.  

Vidare anledningar till att jag inte finner stöd för hypotesen skulle kunna vara det faktum att 

de relativa resurserna kanske inte har lika stor betydelse längre. I och med att kvinnor blir 

mindre ekonomiskt beroende av män (Almqvist, Sandberg & Dahlgren, 2010) kan en tänka 

sig att det relativa resursperspektivet tappar effekt. En kan också tänka sig att normer och 

värderingar kring kön och föräldraskap har förändrats och att den tidigare nämnda 

barnorienterade maskuliniteten får större fokus. Det blir viktigare för föräldrar att båda är 

involverade i barnets liv och att båda föräldrar ska få möjlighet att knyta an till sitt barn och 

det blir viktigare med jämställdhet, än vad de relativa resurserna blir viktiga. Det blir med 

andra ord inte lika stor förlust med ett ekonomiskt bortfall, som det skulle bli med en 

relationell förlust med sin partner eller med sitt barn. Det är möjligt att när en ser till vad som 

är viktigt för barnet när en beslutar om föräldraledighetens uppdelning, väger in att pappans 

relation med barnet är viktig. Detta skulle i så fall vara förhållandevis nytt då det tidigare mest 

handlar om hur viktig mamman är för barnet. Förmodligen finns det ett större fokus idag på 

vad det finns för möjligheter och fördelar med att dela lika på föräldraledigheten för barnets 

skull, och en kan tänka sig att det är bland annat därför som det relativa resursperspektivet 

inte hart lika stor betydelse längre. 
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Det relativa resursperspektivet är dessutom problematiskt i sig eftersom att den bygger på att 

förhandlingen går ut på att individer vill minimera hushållsarbete och maximera sin fritid. Det 

är inte helt optimalt att tolka föräldraledighet som hushållsarbete då det går att diskutera 

huruvida föräldraledighet och tid för att ta hand om barnen verkligen ska räknas som 

hushållsarbete. Istället kanske det bör ses som en möjlighet att bygga relationer? Det är 

möjligt att föräldraledighet inte är något som par i en förhandling vill förhandla bort, utan en 

kan tänka sig att föräldrar faktiskt vill vara med sina barn, att de vill knyta an och spendera tid 

med dom. Är det så är det dock fortsatt möjligt att det relativa resursperspektivet faktiskt har 

betydelse och effekt på beslutet om fördelningen av föräldraledighet, trots en möjlig större 

vikt på jämställdhetens vikt idag, men att perspektivet när det kommer till föräldraskap blir 

omvänt. En kanske förhandlar bort att diska eller dammsuga mot att få vara med barnen, 

snarare än att förhandla bort tiden med barnen mot att arbeta. 

Resultaten för variabeln arbetar huvudsakligen med män är inte statistiskt signifikant och jag 

kan alltså inte utesluta att resultaten uppstått av slumpen. Att hegemonisk maskulinitet skulle 

ha en påverkan på huruvida män tar ut föräldraledighet eller inte går därmed inte att styrka. 

En av anledningarna till att det inte uppstått några statistiskt signifikanta resultat skulle kunna 

vara att denna variabel plockar upp värden för tidpunkten vid intervjun istället för före eller 

under tiden respondenterna har fått barn och tagit ut, eller inte tagit ut, föräldraledighet. Det 

finns egentligen inget som säger att personerna i urvalet har arbetat i samma bransch eller på 

samma arbetsplats med samma typ av könskonstellation vid tidpunkten då barnet föddes som 

vid tidpunkten för intervjun. Det kan alltså vara så att respondenter som arbetar med 

huvudsakligen män nu, tidigare har arbetat med huvudsakligen kvinnor, och vice versa.  

Ponera dock att könskonstellationen är relativt konstant över tid, som den påståtts vara 

tidigare. En annan förklaring skulle då kunna vara att män som arbetar tillsammans med 

huvudsakligen män kanske i lägre grad tar ut föräldraledighet, men att även män som arbetar 

med huvudsakligen kvinnor enligt genuskonstruktivistisk teori, som innebär att mäns och 

kvinnors beteendemönster producerar och reproducerar skillnader mellan könen, skulle kunna 

tänkas använda föräldraledighet som ett sätt att skilja sig från kvinnor i sin omgivning. Alltså, 

att män som arbetar med huvudsakligen kvinnor i högre grad skulle behöva bekräfta sig och 

kategorisera sig som män, för att skilja sig från könet kvinna, och därmed också tar ut 

föräldraledighet i lägre grad. Med andra ord skulle dessa två kategorier kunna tänkas ta ut 

varandra. Detta skulle alltså innebära, i motsättning till den tidigare forskning jag presenterat, 
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att män som arbetar bland huvudsakligen kvinnor blir mer måna om distinktionen mellan 

könen och om vad maskulinitet traditionellt sett betyder i föräldrasammanhang. Då skulle de i 

högre grad producera och reproducera skillnader mellan dem snarare än att anamma typiskt 

traditionella feminina drag, och således med högre sannolikhet väljer att vara föräldraledig 

jämfört med de som inte arbetar med huvudsakligen kvinnor. 

Den teorin jag presenterat tidigare har visat på att kulturskillnader och skillnader i normer 

skulle kunna påverka föräldraledighetsuttaget. Mina resultat visar på att det finns ett statistiskt 

signifikant samband mellan variablerna född i Norden och föräldraledighet. Hypotesen om att 

män med mer traditionella könsvärderingar är föräldralediga i lägre grad än män med mer 

moderna könsvärderingar går med andra ord att styrka. Det skulle kunna tolkas som att kultur 

och normer i den här modellen är den faktor som ändå är den mest avgörande i beslutet att 

vara, eller inte vara, föräldraledig. En person med mer traditionella könsvärderingar ser 

förmodligen föräldraskapet som huvudsakligen mammans uppgift, och att pappan i ett hushåll 

där ett barn tillförts snarare ska vara iväg och arbeta och tjäna pengar för att kunna försörja 

familjen. Män som däremot har starkare normer och värderingar kring jämställdhet, än om 

traditionella könsroller, är mer sannolika att vara föräldralediga. 

Resultaten av denna variabeln skulle dock också kunna ha att göra med att utlandsföddas 

ställning på arbetsmarknaden är sämre än för svenskfödda personer (Tegsjö, 2016). För en 

person som inte är född i Sverige är ställningen på arbetsmarknaden sämre än för en person 

som är svenskfödd, vilket bland annat skulle kunna innebära att hans position på marknaden 

är mer sårbar än för män som har en trygg ställning på arbetsmarknaden (i det här fallet 

svenskfödda män). Att vara föräldraledig skulle därför kunna tänkas vara något som män med 

en sårbar ställning på arbetsmarknaden väljer bort, för att istället försöka skapa en 

anställningstrygghet.  
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Avslutande sammanfattning 

Den här uppsatsen har undersökt faktorer som skulle kunna tänkas samvariera med mäns uttag 

av föräldraledighet. Frågeställningarna som väglett uppsatsen lyder: 

 Är de relativa resurserna avgörande för föräldraledighetsuttag? 

 Hur påverkar könsvärderingar mäns uttag av föräldraledighet? 

Utifrån tidigare teorier och forskning, som grundar sig dels i ekonomiska perspektiv om 

förhandlingar, dels i genusperspektiv, formulerades följande hypoteser: 

 Män som har mer resurser än sin partner har med lägre sannolikhet varit föräldraledig 

jämfört med män som har lika resurser som sin partner. 

 Män som har mindre resurser än sin partner har med högre sannolikhet varit 

föräldraledig jämfört med män som har lika resurser som sin partner. 

 En mer hegemonisk man tar med lägre sannolikhet ut föräldraledighet jämfört med en 

mindre hegemonisk man. 

 Män med mer traditionella könsvärderingar är föräldralediga i lägre grad än män med 

mer moderna könsvärderingar. 

Resultaten styrker inte hypoteserna grundade på det relativa resursperspektivet, som säger att 

män med mer relativa resurser i mindre grad tar ut föräldraledighet, och vice versa. Resultaten 

styrker inte heller hypotesen om att en mer hegemonisk man tar ut föräldraledighet i mindre 

grad. Däremot finner jag stöd för min hypotes som säger att könsvärderingar och könsnormer 

har ett samband med föräldraledighet, och att mer traditionella könsvärderingar innebär en 

lägre sannolikhet för män att ta ut föräldraledighet.  
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