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Sammanfattning 

Ett av de svenska familjepolitiska målen är att hem- och omsorgsarbete ska fördelas 

jämlikt mellan könen. Föräldraledighetsfördelning är ett mått på detta. Män tar idag ut 

25 procent av utbetalda föräldrapenningsdagar medan kvinnor tar ut 75 procent. 

Forskning har fokuserat på individegenskapers påverkan på 

föräldraledighetsfördelningen. I denna uppsats undersöks istället arbetsplatsens 

betydelse. Faktorer som studeras relaterar till krav, kontroll och stöd samt arbetsplatsens 

sektorstillhörighet. Levnadsundersökningen 2010 ligger till grund för studien. 

Frågeställningarna är 1) Finns det något samband mellan arbetskrav, arbetskontroll samt 

tillgång till arbetsrelaterat stöd och föräldraledighetsfördelning? 2) Finns det skillnader i 

sambandens styrka mellan könen? 3) Skiljer sig eventuella samband mellan föräldrar 

som arbetar inom offentlig och privat sektor? Resultatet visar att arbetsplatsfaktorer har 

viss påverkan på hur föräldraledighet fördelas med köns- och sektorsskillnader. För 

kvinnor inom offentlig och privat sektor har krav- och kontrollrelaterade faktorer 

betydelse för föräldraledighetsuttag. För män i privat sektor påverkar stödrelaterade 

faktorer föräldraledighetsuttaget. Inget samband hittas för män inom offentlig sektor. 

Slutsatsen är att främst kvinnors arbetsplatsfaktorer påverkar 

föräldraledighetsfördelning, vilket kan bero på att kvinnor upplever en större konflikt 

mellan arbete och familj. Att studera arbetsplatsers organisering är därför av betydelse 

för att öka ett jämlikt föräldraledighetsuttag.  
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Inledning  

Jämställdhet mellan män och kvinnor, definierat som att män och kvinnor ska ha samma makt 

att forma sitt eget liv och samhället i stort, är ett övergripande mål för den svenska politiken 

(Regeringskansliet, 2017a). Den nuvarande regeringen benämner sig som feministisk 

(Regeringskansliet, 2017b) och ett av målen för familjepolitiken är att föräldrar ska ges 

möjlighet att kombinera arbets- och familjeliv (Försäkringskassan, 2011) samt att hem- och 

omsorgsarbete ska fördelas jämlikt mellan könen1 (Regeringskansliet, 2017a). Detta 

tillsammans med aktuell samhällsdebatt och medial bevakning (Blume, 2017; Dunér, 2017) 

samt Försäkringskassans informations- och reklambudskap som uppmuntrar och aktualiserar 

jämlik föräldraledighetsfördelning (Försäkringskassan, 2017a), visar att jämlik fördelning av 

föräldraledighet är ett aktuellt och relevant ämne.  

En viktig anledning till att stort fokus och många studier riktas mot föräldraledighet är att en 

ojämlik föräldraledighetsfördelning förstärker en traditionell könsarbetsfördelning (Boye, 

2008). Ojämlik föräldraledighetsfördelning upprätthåller en könssegregerad arbetsmarknad 

med makt-, inkomst-, hälso- och karriärskillnader mellan kvinnor och män (Angelov m.fl. 

2013; Evertsson, 2014; Evertsson & Duvander, 2011; Magnusson & Nermo, 2014). Från 

politiskt håll antas kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden öka samt fördelning av obetalt 

och betalt arbete bli mer jämlikt när föräldraledighet fördelas könsjämlikt (Prop. 1993/94:147; 

Prop. 2000/2001:44). I Sverige har föräldrar rätt till 480 föräldrapenningsdagar per barn, 

varav 90 är reserverade för respektive förälder (Försäkringskassan, 2017a). Fäder tar ut cirka 

25 procent av de totalt utbetalade föräldrapenningsdagarna (ibid.). Studier visar att 

fadersrollen visserligen förändras mot att bli mer delaktig i hemarbete och barnomsorg, men 

att förändringen sker långsamt (Boye & Evertsson, 2014; Hwang, 2000; Johansson & Klinth, 

2008; Platin, 2007). 

Tidigare forskning har i stor utsträckning studerat hur individuella egenskaper påverkar uttag 

av föräldraledighet. Kön, inkomst, ålder och utbildning är exempel på sådana egenskaper som 

har ett samband med uttag av föräldraledighet (Arwidsson Hansen m.fl. 2013; Bekkengen, 

2002; Bygren & Duvander, 2004). Exempelvis finner studier att sannolikheten att 

                                                
1 Vilket innebär att samma ansvar för hemarbete ska tas av både män och kvinnor.    
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föräldraledighet ska fördelas jämlikt är högre bland yngre och högutbildade föräldrar eller då 

modern är höginkomsttagare (Arwidsson Hansen m.fl. 2013; Lammi-Taskula, 2007). 

Arbetsrelaterad forskning visar att ledighetsfördelningen även skiljer sig åt mellan privat och 

offentlig sektor där offentliganställda fäder tar ut mer föräldraledighet än privatanställda 

(Arwidsson Hansen m.fl. 2013; Bekkengen, 2002; Duvander & Viklund, 2014). Även 

arbetsplatsen storlek har betydelse, det är mindre sannolikhet att fäder som arbetar på små 

arbetsplatser är föräldralediga, än fäder som arbetar på stora arbetsplatser (Bygren & 

Duvander, 2006; Lappergård, 2012).  

Då psykosocialt arbetsrelaterade faktorer, främst på faderns arbetsplats, lyfts fram som en 

förklaring till varför föräldraledighet inte är mer jämlik fördelad (Bygren & Duvander, 2006; 

Haas & Hwang, 2009) är det intressant att studera om arbetsplatser kan organiseras så att 

föräldraledighetsfördelningen påverkas i en mer jämlik riktning. Exempel på sådana 

psykosociala faktorer är stöd från kollegor och chef samt arbetsplatsklimatets normer och 

attityder (Almqvist m.fl. 2010; Bygren & Duvander, 2004; Haas m.fl. 2002). Psykosocial 

arbetsmiljö skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor och det är olika faktorer som 

framhålls som väsentliga för arbetstrivsel (Hällstén & Tengblad, 2006; Markovits m.fl. 2010; 

Sönmezer & Eryamans, 2008). Om arbetsplatsrelaterade faktorer, utöver individegenskaper, 

sektorstillhörighet och arbetsplatsens storlek, kan påverka fördelningen till att bli mer jämlik 

mellan könen, är det angeläget att studera och belysa dessa faktorer, vilket också görs i denna 

uppsats. Organisatoriska faktorers påverkan på fördelningen av föräldraledighet är särskilt 

angelägna att studera inom personalvetenskap och arbete med HR-relaterade frågor, eftersom 

organisatoriskt jämställdhetsarbete ofta är personalavdelnings ansvarsområde. Mer kunskap 

om sambandens natur kan bidra till att göra jämställdhetsarbetet mer effektivt. 

Denna studie undersöker huruvida arbetsplatsfaktorer kan påverka föräldraledighetsfördelning 

samt om effekten av organisatoriska faktorer skiljer sig mellan könen samt offentlig och 

privat sektor. Material från levnadsundersökningen 2010 (LNU) ligger till grund för 

uppsatsens empiriska del. Studien bidrar med kunskap om hur arbetsplatsers 

organisationsstruktur kan påverka föräldraledighetsfördelning och lyfter fokus från 

individuella faktorer, normer och attityder, till den kollektiva organisationen. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att studera om det finns samband mellan arbetsplatsrelaterade 

faktorer och föräldraledighetsfördelning hos svenska föräldrar.  

Följande frågeställningar besvaras: 

1.! Finns det något samband mellan arbetskrav, arbetskontroll, samt tillgång till 

arbetsrelaterat stöd och föräldraledighetsfördelning? 

a.!Finns det skillnader i sambandens styrka mellan könen? 

b.!Skiljer sig eventuella samband mellan föräldrar som arbetar inom offentlig och 

privat sektor? 

Avgränsning  

Studien är avgränsad till att studera levnadsundersökningen 2010:s huvuddel. LNU 2010 som 

inkluderar studier av respondenters partner respektive barn är därför inte inkluderad. 

Uppsatsen är avgränsad att studera individer som vid tiden för datainsamlingen av LNU 2010 

arbetade på samma arbetsplats som under föräldraledighet med senaste barnet.  

Disposition  

Inledningsvis presenteras en modell som berör arbetsplatsers krav, kontroll och stöd. 

Modellen är uppsatsens teoretiska utgångspunkt (Karasek & Theorell, 1990). Därefter 

presenteras föräldraledighetssituationen i Sverige, följt av tidigare forskning inom områdena 

individegenskapers och arbetsrelaterade faktorers påverkan på föräldraledighetsuttag. 

Uppsatsen fortsätter med metod, data, resultat och analys. Avslutningsvis presenteras 

diskussion och slutsats som inkluderar reflektion kring uppsatsens brister samt uppslag till 

framtida forskning. 

Teori  

Det finns flera alternativa teorier till krav/kontroll- och stödmodellen som kan vara 

användbara för att förstå och studera föräldraledighetsfördelning. Ett exempel är teoretiska 
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perspektiv som belyser konflikten mellan arbete och familj eller teorin om målstyrning. 

Teorin om målstyrning och målkonflikt handlar om att organisationer har olika mål vilka kan 

stå i konflikt med varandra (Ahrne, 1991). Teorin kan ge förståelse kring målförskjutning och 

hur organisationer tvingas prioritera mellan mål (ibid.). Till exempel kan ett jämlikt fördelat 

föräldraledighetsuttag stå i konflikt med hög produktivitet, vilket kan vara en del i 

förklaringen till om företag prioriterar att organisera sig för att främja jämlik fördelning eller 

inte. Konflikt mellan arbete och familj berör hur påfrestningar från familje- och arbetsroll 

krockar och skapar rollkonflikter (Greenhaus & Beutell, 1985) som kan påverka den 

psykosociala hälsan och arbetstrivseln negativt (Grandey m.fl. 2005; Strandh & Nordenmark, 

2006). Krav/kontroll- och stödmodellen är mer intressant och relevant att använda i denna 

studie eftersom modellen ger möjlighet att undersöka hur organisatoriska arbetsplats- och 

organisationsfaktorer kan tänkas påverka föräldraledighetsfördelning. Krav och kontroll, och 

till viss del socialt stöd, är strukturella faktorer som chefer medvetet kan arbeta för att 

förbättra, därför är valet inte motiverat endast teoretiskt utan också utifrån modellens 

praktiska relevans.  

Krav/kontroll- och stödmodellen 

Krav/kontroll-modellen2 presenterades av Karasek (1979) och studerar hur olika 

kombinationer av arbetsrelaterad kontroll och krav påverkar den psykosociala arbetsmiljön3 

(ibid.). Begreppet kontroll syftar till individens handlingsutrymme i relation till 

arbetsuppgifter (Karasek och Theorell, 1990). Krav som begrepp innebär de psykologiska 

krav som individen upplever på arbetsplatsen (ibid). Modellen utvecklades av Johnsson och 

Hall (1988) till att inkludera socialt stöd eftersom stöd antas fungera som ett skydd mot ohälsa 

och därmed kan påverka den psykosociala arbetshälsan (ibid.). Med socialt stöd syftas all 

arbetsrelaterad interaktion med kollegor på arbetsplatsen (ibid.). Karasek fortsatte tillsammans 

med Theorell (1990) att använda den utvidgade krav/kontroll-modellen med stöd inkluderat 

för att studera den psykosociala arbetsmiljön (Bäckman & Edling, 2000: 128; Karasek och 

Theorell, 1990). Krav/kontroll- och stödmodellen används vanligtvis för att studera 

                                                
 
2 Engelska: Psychological demand/decision latitude model.  

3 De sociala och miljömässiga aspekter av arbetsplatser som kan orsaka psykisk eller fysisk skada, har 

definierats som psykosocial arbetsmiljön (Cox & Griffiths, 1995).  
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psykosocial arbetsmiljö (Bäckman & Edling, 2000: 128; Karasek och Theorell, 1990). Då 

modellen innefattar faktorer som rör organisering av arbete, används den i denna uppsats för 

att förstå hur arbetsplatsfaktorer påverkar föräldraledighetsfördelningen.  

I figur 1 redovisas krav/kontroll- och stödmodellen där relationen mellan individers 

upplevelse av den psykologiska arbetsbelastningen påverkas av relationen mellan individuell 

kontroll över arbetssituationen, psykosociala krav på arbetsplatsen och graden av stöd 

(Karasek & Theorell, 1990).  

Figur 1 – Krav/kontroll- och stödmodellen 

 

(Karasek & Theorell, 1990: 704).   

I krav/kontroll och stöd-modellen presenteras åtta arbetssituationer med olika risker för 

psykosocial ohälsa, beroende på vilka kombinationer av krav, kontroll och stöd som 

appliceras. Det framgår att ökad grad av socialt stöd minskar risken för psykisk ohälsa och att 

låg grad av socialt stöd ökar risken. Höga nivåer av kontroll5 har positiv effekt på 

arbetshälsan, medan höga nivåer av krav kan ha negativ inverkan på hälsan. Risken för 

psykisk arbetsrelaterad ohälsa är enligt krav/kontroll- och stödmodellen lägst i en aktiv 

                                                
4 Modellen är översatt till svenska från det engelska originalet.  

5 I figuren definierat som beslutsutrymme.  
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arbetssituation, där höga krav och hög kontroll kombineras med socialt stöd. I en sådan 

arbetssituation skapas möjlighet för utveckling, problemlösning och motivation istället för 

stress. En spänd isolerad arbetssituation kännetecknas av låg kontroll, höga krav samt låg grad 

av socialt stöd och är den arbetssituation där risken för psykisk ohälsa är som störst eftersom 

individen inte fullt ut kan använda sin potential. Avspänd arbetssituation innefattar låga krav, 

hög kontroll samt hög eller låg grad av socialt stöd, och är den arbetssituation där risken för 

psykisk ohälsa är näst lägst. Arbetssituation med låga krav, låg kontroll och hög eller låg grad 

av socialt stöd benämns som passiv arbetssituation och resulterar på lång sikt ofta i förlorad 

produktivitet och motivation. Den passiva arbetssituationen är den näst mest riskfyllda 

arbetssituationen gällande psykisk arbetsohälsa. (Karasek och Theorell, 1990). 

Krav/kontroll- och stödmodellen har kritiserats för att vara förenklande med för få 

dimensioner på vad som påverkar den psykosociala arbetsmiljön (Kristensen, 1995). Kritiken 

handlar också om att det sociala stödets betydelse förminskas och att socialt stöd även utanför 

arbetet bör inkluderas (Fletcher & Jones, 1993; Thunman, 2011). Negativ stress kan även 

upplevas i aktiva arbetssituationer som en konsekvens av hög grad av kontroll (Allvin m.fl. 

2006: 142). Flera studier har dock visat på modellens relevans för att förstå den psykosociala 

arbetsmiljön (D’Souza m.fl. 2006; Grönlund, 2007: Perski, 2006; Sargent, 2000). Modellen 

används i flera stora organisationers utvecklingsarbete, till exempel Arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001), Stockholms läns landsting (Centrum för 

arbets- och miljömedicin, 2012) och Försäkringskassan (Lidwall, 2014). Då modellen visat 

sig relevant i svensk och internationell forskning samt användbar inom 

arbetsutvecklingsarbete är den relevant för denna studie och används därför som utgångspunkt 

för att studera arbetsplatsrelaterade faktorers påverkan på föräldraledighetsfördelning.  

Organisationskultur 

Forskning kring föräldraledighet kopplat till organisation har i stor utsträckning fokuserat på 

organisationskultur och dess påverkan på föräldraledighetsfördelning. Organisationskultur 

innefattar exempelvis faktorer som värderingar, stöd för kvinnors lika anställningsmöjligheter 

och stöd från toppchef (Haas m.fl. 2002). Organisationskultur har en direkt koppling till 

konflikten mellan arbete och familj (Behson, 2002; Voydanoff, 2004). Om fäder upplever 

organisationskulturen som familjestödjande ökar möjligheterna att kombinera arbete och 

familj (Allard m.fl. 2011). Arbetsplatser med familjevänlig företagspolicy tenderar att i större 

utsträckning attrahera kvinnor, vilket upprätthåller ojämlik föräldraledighetsfördelning (Haas 
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m.fl. 2000). Få familjevänliga företagspolicys når fram till män, då företag underskattar mäns 

inställning till konflikten mellan arbete och familj (Wise & Bond, 2003). Exempel då 

organisationskultur påverkar fördelningen av föräldraledighet negativt är då fadern upplever 

att arbetsgivaren inte ställer sig positiv till långvarig föräldraledighet samt då det finns oro för 

att gå miste om arbete eller tappa kunskap om hen väljer att vara ledig (Lammi-Taskula, 

2007). Fäder kan uppmuntras att vara föräldralediga om det finns en organisationskultur där 

andra män på arbetsplatsen är föräldralediga. På motsvarande sätt kan ledighetsuttaget minska 

om ledighetsuttaget bland andra män är lågt och det ges signaler om en skepticism mot 

föräldraledighet (Bygren & Duvander, 2004). Vad dessa studier samfällt betonar är att 

arbetsplatsens inställning till föräldraledighet varierar kraftigt mellan organisationer och att 

arbetsplatser generellt är mer kritiskt inställda till föräldraledighet när det berör män i högre 

chefspositioner (Bygren & Duvander, 2004; Haas & Hwang, 1995; Hwang, 2000). Tidigare 

forskning har alltså belyst hur arbetsplatser kan tänkas påverka fördelningen av 

föräldraledighet, men med fokus på faktorer såsom värderingar och attityder bland chefer och 

medarbetare. Syftet med denna studie är att studera arbetsplatsrelaterade faktorers påverkan 

på föräldraledighetsfördelning med fokus på organisering av arbete. Den mest relevanta 

modellen som hittats för att studera dessa faktorer är krav/kontroll- och stödmodellen, varför 

den ligger till grund för den här studien.   

Föräldraledighet i Sverige  

I detta avsnitt presenteras föräldraledighetssituationen i Sverige för att placera uppsatsens 

syfte och resultat i en kontext. Sverige är intressant att studera då det är ett av världens mest 

jämställda länder med generös föräldraledighetslagstiftning och unika policys, exempelvis 

med reserverade föräldraledighetsdagar (Bygren & Duvander, 2004; Duvander & Lammi-

Taskula, 2010; Ferrarini, 2003). 1974 ersattes moderskapsförsäkringen av 

föräldraförsäkringen, vilket innebar att båda föräldrarna fick rätt till föräldrapenning 

(Försäkringskassan, 2017a; Sjögren Lindquist & Wandensjö, 2005). Idag har föräldrar rätt till 

480 föräldrapenningsdagar, vilket motsvarar cirka 14 månader, per barn (Försäkringskassan, 

2017a). Föräldrapenningsdagar kan överlåtas föräldrar emellan, dock är 90 dagar reserverade 

till varje förälder och kan inte överlåtas till den andra (ibid.). En klar majoritet av fäder och 
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mödrar i Sverige är föräldralediga och fäders uttag står för cirka 25 procent av det totala 

antalet föräldrapenningsdagarna som betalas ut via Försäkringskassan6 (Duvander & Viklund, 

2014; Försäkringskassan, 2017a). Detta innebär att fäder i genomsnitt använder 120 

föräldrapenningsdagar, vilket är 30 dagar utöver de 90 reserverade. Ersättningen vid 

föräldraledighet är individuell och grundas på förälderns sjukpenningsgrundande inkomst7. 

Ersättningen är flexibel och kan tas ut mellan hel och en åttondels dag samt sparas tills barnet 

fyller tolv år. (Försäkringskassan, 2017c). 

Samhälleliga reformer, som att antalet föräldrapenningsdagar blivit fler samt allmän 

barnomsorg, har främjat fäders föräldraledighetsuttag (Duvander & Viklund, 2014) och varit 

viktiga faktorer för att öka andelen förvärvsarbetande kvinnor (Boye & Nermo, 2014; Roman, 

2014). Den största förändringen för ett mer jämlikt föräldrapenningsuttag står reformerna om 

reserverade föräldraledighetsdagar för (Försäkringskassan, 2017a). Den första reserverade 

föräldraledighetsmånaden infördes 1995 (ibid.). Studier visar på stark korrelation mellan 

införandet av den första reserverade månaden och ökning av fäders föräldrapenningsuttag 

(Duvander & Johansson, 2012; Duvander & Viklund, 2014; Försäkringskassan, 2017a). 2002 

infördes den andra reserverade månaden och studier visar även här på signifikans mellan 

införandet och ökat föräldraledighetsuttag hos fäder (Duvander & Johansson, 2012; 

Försäkringskassan, 2017a). Fäder till barn födda efter 2002 använder exempelvis i genomsnitt 

22 fler föräldradagar än fäder till barn födda år 2001 (Försäkringskassan, 2011). För den 

tredje reserverade månaden, som infördes 2016, är effekterna ännu inte analyserade 

(Försäkringskassan, 2017a). 2008 introducerades en jämställdhetsbonus med syfte att öka 

jämställdhetsuttaget genom skattereduktion för föräldrar som delade föräldraledigheten lika 

(Duvander & Johansson, 2012; Försäkringskassan, 2017a). Jämställdhetsbonusen påverkade 

marginellt fördelningen av föräldrapenningsdagar (Duvander & Viklund, 2014; 

Försäkringskassan, 2017a) vilket bland annat har förklarats med bristande information kring 

reformen (Duvander & Johansson, 2012; Försäkringskassan, 2010).  

                                                
6 Föräldrar har rätt att tills barnet är 18 månader vara ledig från arbete med eller utan föräldrapenning, 

enligt föräldraledighetslagen. Efter de första 18 månaderna måste föräldrapenning tas ut för att föräldern 

ska kunna vara ledig (Duvander & Viklund, 2014).  

7 Under de första 13 månaderna grundas ersättningen på förälderns sjukpenningsgrundande inkomst som 

varierar mellan 250 och 952 SEK/dag (Försäkringskassan, 2017b). För de resterande 3 månaderna utgår 

ersättning på lägsta nivå vilket motsvarar 180 kr/dag (Försäkringskassan, 2017c). 
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Andelen föräldrapenningsdagar som fäder tar ut har förändrats från 0,5 procent 1974 (då 

gemensam föräldraförsäkring infördes) till cirka 25 procent år 2016 (Duvander & Viklund, 

2014; Försäkringskassan, 2017a). Det är dock viktigt att notera att mödrars 

föräldraledighetslängd inte behöver ha minskat i motsvarande omfattning, eftersom det är 

föräldrapenninguttaget som mäts vilket inte nödvändigtvis speglar den reella 

föräldraledigheten8 (Duvander & Viklund, 2014). Redogörelsen av 

föräldraledighetssituationen i Sverige visar att det finns formella möjligheter för samhället att 

påverka föräldraledighetsfördelningen till att bli mer jämlik mellan könen. Mot denna 

bakgrund är det intressant att studera faktorer som kan tänkas påverka 

föräldraledighetsfördelningen och i denna uppsats specifikt om arbetsplatsers organisation.  

Tidigare forskning  

Individegenskapers inverkan på 

föräldraledighetsfördelning  

I detta avsnitt lyfts resultat från tidigare forskning om individegenskapers påverkan på 

föräldraledighetsuttaget fram. Kunskap om kön, ålder, födelseland, utbildning och 

ekonomiska faktorer presenteras. Forskningsfältet om samhällets påverkan, i form av normer, 

attityder och välfärdsregimer presenteras också eftersom detta visat sig vara relevant för att 

förstå föräldraledighetsuttag och fördelning.    

Normer kring kön och könstillhörighet lyfts fram som viktiga förklaringsfaktorer till att det 

råder könsskillnader i föräldraledighetsuttag (Arwidsson Hansen m.fl. 2013). Kvinnor gör mer 

av det oavlönade arbetet i hemmet, har i genomsnitt sämre arbetsförhållanden, upplever en 

större konflikt mellan arbete och familj, är i större utsträckning utsatta för psykosocial 

arbetsohälsa samt står för den största delen av föräldraledighetsuttaget (European Comission, 

2014; Karasek & Theorell, 1990; Karlsson & Eriksson, 2000; Strandh & Nordenmark, 2006; 

Sundström-Frisk & Weiner, 2004; Öun, 2012). Vidare påverkas i negativ riktning kvinnors 

                                                
8 Mödrar är i större utsträckning föräldralediga utan föräldrapenningsersättning (Duvander & Viklund, 

2014).  
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hälsa, arbetsmarknads-, karriärs- och löneutvecklingsmöjligheter av föräldraskap, samtidigt 

som mäns lön och karriär påverkas positivt av föräldraskap (Boye, 2008; Budig & England, 

2001; Correll m.fl. 2007; Evertsson & Duvander, 2011; Glauber, 2007; Glauber, 2008; Gough 

& Noonan, 2013; Magnusson, 2010). 

Tidigare forskning visar att ålder påverkar fördelningen av föräldraledighet, äldre fäder 

tenderar att vara föräldralediga längre tid än yngre (Bygren & Duvander, 2004). 

Sannolikheten att föräldraledigheten ska fördelas jämlikt är dock högre bland yngre föräldrar 

och faderns ålder är mer avgörande än moderns (Arwidsson m.fl. 2013; Sundström & 

Duvander, 2002). Det finns även ett starkt samband mellan föräldraledighetsuttag och 

födelseland. Föräldrar som är födda i Sverige tar ut mest ledighet (Försäkringskassan, 2011).  

Studier har vidare visat samband mellan utbildning och föräldraledighet. Högutbildade fäder 

är mer benägna att vara föräldralediga än fäder med lägre utbildningsgrad och kvinnor med 

hög utbildning använder färre föräldrapenningsdagar (Bekkengen, 2002; Försäkringskassan, 

2011; Lundgren, 2006). Studier visar också att fäders föräldraledighetsuttag ökar ju högre 

utbildningsnivå modern har (Hwang, 2000; Sundström & Duvander, 2002) samt att 

sannolikheten att föräldrapenningsdagarna ska delas lika ökar om båda föräldrarna är 

högutbildade (Arwidsson m.fl. 2013; Lammi-Taskula, 2007).  

Ekonomiska faktorers påverkan på fördelning av föräldraledighet tar sig flera olika uttryck. 

Till exempel är hushållets totala inkomst korrelerat med fäders föräldraledighetsuttag, där ett 

mer jämlikt uttag sker vid högre inkomst samt då föräldrarna har liknande inkomstnivå 

(Duvander & Viklund, 2014; Lappergård, 2012; Platin, 2007). Fäder med hög inkomst 

använder fler föräldrapenningsdagar (Bekkengen, 2002; Sundström & Duvander, 2002) och 

högre inkomst för modern innebär längre föräldraledighet för fadern (Duvander & Viklund, 

2014; Lundgren, 2006; Sundström & Duvander, 2002). Sannolikheten för ett jämställt 

föräldraledighetsuttag fördubblas då modern är höginkomsttagare (Arwidsson m.fl. 2013) och 

sannolikheten minskar då fadern har den högsta inkomsten (Sundström & Duvander, 2002). 

Det negativa samband som råder mellan lön och föräldraskap för kvinnor tycks vara högst 

inom högkvalificerade yrken (Boye m.fl. 2014). En förklaring till detta kan vara att 

högkvalificerade yrken har arbetsvillkor som är svårare att kombinera med det familjeansvar 

som kvinnor traditionellt har eller av arbetsgivare förväntas ansvara för (Evertsson, 2014). 

Annan forskning har visat att normer och attityder påverkar föräldraledighetsuttag och är mer 

avgörande än exempelvis ekonomiska faktorer (Almqvist m.fl. 2010; Grönlund & Halleröd, 

2008; Kotarakos, 2004). Normer och förväntningar på föräldraskap samt relationen mellan 
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arbete och familj skiljer sig mellan fäder och mödrar (Almqvist m.fl. 2010; Alsarve & Boye, 

2012; Bekkengen, 2002; Bergnéhr, 2008; Elvin-Nowak 2005). Mödrar tenderar att resonera 

kring föräldraledighetens längd medan fäder överväger om de överhuvudtaget ska vara lediga 

eller inte (Bygren & Duvander, 2004). Skillnader i dessa normer kan innebära att fäder i större 

utsträckning påverkas av arbetsplatsrelaterade faktorer (ibid.). Studier över europeiska fäder 

har visat att föreställning om att föräldraledighet tillhör modern är en orsak till varför fäder 

inte är föräldralediga i större utsträckning (Kotarakos, 2004).  

Sammantaget visar forskningen att individegenskaper har stor påverkan på 

föräldraledighetsfördelning samt att individens och familjens ekonomiska situation påverkar 

hur fördelningen ser ut. För uppsatsens syfte och frågeställningar innebär detta att det är 

viktigt att dessa faktorer beaktas.  

Arbetsrelaterade faktorers påverkan på 

föräldraledighetsfördelning 

I detta avsnitt presenteras forskningsfältet för arbetsrelaterade och organisatoriska faktorers 

påverkan på föräldraledighet och fördelning. Faderns arbetssituation är en av de vanligaste 

förklaringarna till fördelningen av föräldraledighet, medan moderns arbetssituation sällan är 

avgörande (Almqvist m.fl. 2010; Bekkengen, 2002; Bygren & Duvander, 2006; Duvander & 

Viklund, 2014; Hwang, 2000). I studier uppger cirka hälften av svenska fäder att de gör 

justeringar i arbetet, till exempel minskar arbetstiden eller byter till ett mindre stressfyllt 

arbete, för att spendera mer tid med sina barn (Haas m.fl. 2000). Dock är det betydligt 

vanligare att kvinnor reglerar sin arbetssituation för att kombinera arbete och familj än att 

män gör det (ibid.). Andra studier har visat att faktorer på arbetsplatser har liten påverkan på 

fäders uttag gällande de reserverade föräldradagarna (Lappergård, 2012). Kommande avsnitt 

inleds med redogörelse av sektorstillhörighet och arbetsplatsens storleks påverkan på 

föräldraledighetsfördelning. Därefter presenteras kunskap kring flexibilitet, stöd samt hur 

chefers kön påverkar föräldraledighet och föräldraledighetsfördelning.  

Sektorstillhörighet  

Cirka 71 procent av alla sysselsatta i Sverige arbetar inom privat sektor (Arbetsgivarverket, 

2016). Inom offentlig sektor är 73 procent av de anställda kvinnor, inom privat sektor är 

motsvarande andel 39 procent (Medlingsinstitutet, 2012). Den psykosociala arbetsmiljön 
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skiljer sig beroende på sektorstillhörighet (Hällstén & Tengblad, 2006; Markovits m.fl. 2010; 

Sönmezer & Eryamans, 2008). Anställda inom offentlig sektor upplever exempelvis större 

känslomässigt arbetsengagemang än privatanställda som å andra sidan upplever större 

möjlighet att påverka arbetsbelastning och arbetstider (ibid.). Det finns även skillnader i 

uttaget av föräldrapenningsdagar mellan privat och offentlig sektor, där färre 

föräldrapenningsdagar används inom privat sektor (Bekkengen, 2002; Bygren & Duvander, 

2006; Duvander & Viklund, 2014; Lammi-Taskula, 2007; Lundgren, 2006). Om båda 

föräldrarna arbetar i offentlig sektor ökar sannolikheten för ett jämställt uttag (Arwidsson 

m.fl. 2013). Fäder som inte tar ut någon föräldraledighet alls arbetar i större utsträckning inom 

privat sektor (Bygren & Duvander, 2004).  

Studier har visat att arbetet för jämlikhet mellan könen går långsammare inom privata företag, 

som domineras av män, jämfört med offentliga organisationer, som domineras av kvinnor 

(Haas & Hwang, 2007). Fäder är föräldralediga i mindre utsträckning då mödrar arbetar på 

kvinnodominerade arbetsplatser och då fadern själv arbetar på en mansdominerad arbetsplats 

(Bygren & Duvander, 2006). Attityd till föräldraledighet inom offentlig sektor, med många 

kvinnodominerade arbetsplatser, kan vara en förklaring till större uttag bland fäder (Haas m.fl. 

2002). Givet att tidigare forskning indikerat att det är olika faktorer som påverkar den 

psykosociala hälsan inom offentlig och privat sektor samt att föräldrar som arbetar i offentlig 

sektor tar ut mer föräldraledighet, är sektorstillhörighet en indikator att beakta för att förstå 

fördelningen av föräldraledighet. 

Arbetsplatsens storlek  

Arbetsplatsstorlek påverkar fäders uttag (Bygren & Duvander, 2006; Lappergård, 2012). Det 

är mindre sannolikt att fäder som arbetar på små arbetsplatser är föräldralediga (ibid.). En del 

studier har visat på samband mellan moderns arbetsplatsstorlek och faderns 

föräldraledighetsuttag (Lappergård, 2012). När modern arbetar på en liten arbetsplats är 

fadern mer benägen att vara ledig (ibid.). Andra studier visar inget sådant samband (Bygren & 

Duvander, 2006). Givet tidigare forskning kan arbetsplatsstorlek ses som en strukturell 

variabel som kan tänkas påverka fördelningen av föräldraledighet. 

Flexibilitet och kontroll 

Möjligheten till balans mellan arbete och familj påverkas av organisatoriska faktorer där 

flexibla arbetsarrangemang, som möjlighet till deltid och flextid, framhålls som viktiga 

(Allard m.fl. 2007; Grönlund, 2004). I Allard, Haas och Hwangs (2007) studie rapporterade 
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drygt hälften av de tillfrågade fäderna, som var chefer och hade flextid, att de använde 

flextiden för att spendera mer tid med sina barn. Fäder med flexibel arbetssituation tenderar 

att vara mer positiva till föräldraledighet (Bekkengen, 2002). Givet föreliggande studiers 

förefaller flexibla arbetsvillkor vara relevant att studera. 

Stöd  

Flera studier har visat att fäder är mer benägna att vara föräldralediga om de upplever stöd 

från arbetsplatsen (Almqvist m.fl. 2010; Bygren & Duvander, 2004; Kotarakos, 2004). Få 

företag har formella policys för stöd riktade för fäders deltagande i barnomsorg, men många 

företag påverkar genom informellt stöd (Haas & Hwang, 2007). Detta stöd berör chefers och 

kollegors reaktioner och stöd vid uttag av föräldraledighet (ibid.). Brist på stöd från 

arbetsplatsen och negativa attityder från kollegor, chef och arbetsgivare framhålls som några 

av anledningarna till om fäder är föräldralediga samt ledighetens längd (Almqvist m.fl. 2010; 

Elvin-Nowak, 2005). Å andra sidan har andra studier visat att svenska fäder har stor frihet 

gällande ledighet och att arbetsgivarens negativa attityder överskattas i frågan om 

föräldraledighetsfördelning (Almqvist m.fl. 2010; Bekkengen, 2002). Givet tidigare forskning 

är stöd från arbetsplatsen intressant att studera i fråga om arbetsplatsrelaterade faktorers 

betydelse för föräldraledighetsfördelning.  

Att andelen kvinnor i ledarpositioner blivit allt fler är en förklaring till att företag över tid 

blivit mer stödjande inför fäders uttag av föräldraledighet (Haas & Hwang, 2009). Stödet för 

fäders föräldraledighetsuttag är större i de företag där andelen kvinnor är hög samt att företag 

där kvinnors utvecklingsmöjligheter prioriteras är mer benägna att ha formellt stöd till fäders 

föräldraledighet (ibid.). Därför är chefens kön relevant att studera relaterat till fördelning av 

föräldraledighet.  

Sammantaget visar forskning av arbetsrelaterade faktorer att föräldraledighetsfördelning 

främst påverkas av faderns, men delvis även också moderns, arbetssituation. Sektor och 

arbetsplatsens storlek påverkar uttaget. Fäder är mer benägna att vara föräldralediga då 

arbetssituationen är flexibel, då de upplever stöd från arbetsplatsen samt vid kvinnlig chef.  
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Data och metod  

I avsnittet som följer presenteras inledningsvis datamaterialet som ligger till grund för studien 

samt etiska ställningstaganden. Därefter följer detaljerad redogörelse av variabler, metod samt 

avslutningsvis metoddiskussion och begränsningar.  

Data  

Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en återkommande surveyundersökning som genomförs 

av Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och Statistiska 

centralbyrån (SCB). LNU studerar faktorer relaterade till levnadsförhållanden, till exempel 

utbildning, ekonomi, arbetsförhållanden och familjesituation. LNU 20109 ligger till grund för 

denna uppsats och är baserad på ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen i åldern 

18 – 75 år10. Urvalet i LNU 2010 var 8 889 individer varav 4 322 kvinnor (48,6 %) och 4567 

män (51,4 %). Totalt valde 6 259 personer (72 % av urvalet) att delta i studien vilket innebär 

ett bortfall på 28 %. Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Frågeformuläret var 

elektroniskt och föregicks av en pilotundersökning med syfte att kvalitetssäkra 

undersökningen. Ett brev med information om undersökningens bakgrund, att deltagande var 

frivilligt samt samtyckeskrav skickades hem till urvalspersonerna. Bortfallsuppföljning 

gjordes genom att respondenter som avböjt medverkan eller inte anträffats kontaktades med 

förhoppningen att det skulle vara möjligt att boka in intervju. (Göransson & Johansson, 2012).  

Etiska ställningstaganden har övervägts vid studiens genomförande. De forskningsetiska 

principerna – individskydds- och forskningskrav – uppfylls av LNU 2010. Samtyckes-, 

informations-, nyttjandes- samt konfidentialitetskravet ryms inom individskyddskravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002). Individer som deltog i LNU 2010 fick information om deltagandets 

innebörd, möjlighet att avbryta samt gav samtycke att delta (Göransson & Johansson, 2012), 

vilket uppfyller informations- och samtyckeskraven (Vetenskapsrådet, 2002). Att uppgifter 

om enskilda används enkom inom forskningen för LNU 2010 (Göransson & Johansson, 2012) 
                                                
9 http://www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu/dokumentation/lnu-2010 

10 LNU:s huvudintervju, som ligger till grund för uppsatsen, kompletteras med intervjuer med 

respondenternas partner och barn. Då studiens syfte är att studera den enskilda respondentens situation 

och upplevelse inkluderas inte partner- och barn LNU.  
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uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet, att data hanteras 

varsamt, att avtal om tystnadsplikt undertecknas av individer som har tillgång till materialet 

samt att enskilda respondenter inte går att identifiera uppfylls också (Göransson & Johansson, 

2012). En förbindelseblankett med garanti att följa de forskningsetiska principerna, att inte 

applicera bakvägsidentifiering samt säkerställa att tredje part inte får tillgång till data har 

skrivits under av student och handledare för denna uppsats. LNU 2010 innefattar känsliga 

personuppgifter. Endast variabler med relevant anknytning till studiens syfte gick att tillgå 

från variabelansvarig för LNU 2010 på Stockholms Universitet, vilket är i linje med 

personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). Då LNU 2010 är av hög kvalitet samt att metod och 

kunskap utvecklas uppfylls forskningskravet. Utlämning av ett antal registervariabler inom 

LNU 2010 har sekretessprövats och godkänts11 (Göransson & Johansson, 2012). LNU har 

också godkänts av den regionala etikprövningsnämnden12.  

Variabler 

Studiens syfte är att studera arbetsplatsrelaterade faktorers påverkan på 

föräldraledighetsfördelning. I LNU 2010 finns information rörande föräldrars sammanlagda 

föräldraledighet för respektive barn (variabler z207, z224, z241, z258, z275, LNU 2010) samt 

hur stor andel av den totala föräldraledigheten som respondenterna själva tog ut (variabler 

z208, z225, z242, z259, z276, LNU 2010). Informationen i LNU 2010 kan mäta 

föräldraledighet på olika sätt. Att mäta antalet uttagna föräldraledighetsdagar behöver inte 

vara ett bra mått för jämlikt föräldraledighetsuttag. Exempelvis kan en far vara föräldraledig 

mer än en genomsnittlig far men samtidigt ta ut en liten del av familjens totala 

föräldraledighet. Därför konstruerades en variabel som mäter respondentens andel av det 

totala föräldraledighetsuttaget. Variabeln föräldraledighetsuttag är en kontinuerlig variabel 

som antar värden mellan noll och ett, där noll tolkas som att intervjupersonen inte tog ut 

någon föräldraledighet med det senaste barnet13, och ett tolkas som att intervjupersonen stod 

för hela föräldraledighetsuttaget14. 
                                                
11 Dnr 192834/8573586 i SCB:s uppdragsdiarium. 

12 Referensnumret för beslutet av etikprövningsnämnden är 2009/5:12. 

13 Det är högre sannolikhet att föräldern arbetar kvar på samma arbetsplats som vid föräldraledighet om 

senaste barnet studeras, jämfört med om det första barnet eller en genomsnittlig ledighet för totalt antal 

barn undersöks. 

14 Räknades ut i SPSS: respondentens antal föräldraledighetsdagar för senaste barnet dividerat med totalt 

föräldraledighetsuttag. 
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y=
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=
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Föräldraledighettotalt
 

 
För att på bästa sätt undersöka arbetsplatsfaktorers eventuella påverkan på fördelningen av 

föräldraledighet är det av vikt att de arbetsplatsfaktorer som analyseras är samma 

arbetsplatsfaktorer som respondenten hade vid föräldraledighetsuttaget. Då LNU 2010 

inkluderar respondenter från 18 – 75 år antas att stor spridning rörande när i tid 

föräldraledigheten ägde rum råder. Det är troligt att flera respondenter bytt arbetsplats sedan 

föräldraledighetens genomförande. Därför begränsas urvalet till respondenter som inte bytt 

arbetsplats sedan föräldraledighetsuttag med senaste barnet. Operationaliseringen gick till på 

följande sätt; födelseår för respondentens yngsta barn identifierades15 och jämfördes sedan 

mot intervjupersonens anställningsår på nuvarande arbetsplats. Om det yngsta barnets 

födelseår var lika med eller senare än intervjupersonens anställningsår har intervjupersonen 

varit föräldraledig från nuvarande arbetsplats. Sammantaget innebär det att 

föräldraledighetsfördelningen studeras för föräldrars senaste barn för de respondenter som 

arbetar på samma arbetsplats som när det senaste barnet föddes. 

Eftersom forskning visar tydliga effekter av individuella och demografiska egenskaper 

innehåller analyserna information om ett antal kontrollvariabler16. 

Kön: En dummyvariabel som antar värdet noll om respondenten är en man och ett om kvinna. 

Ålder: 2010 (året då studien genomfördes) subtraherat med födelseår.  

Civilstånd: En dummyvariabel där värdet ett indikerar sambo eller gift, noll indikerar 

ensamstående. 

Utbildning: Kategorisk variabel som anger utbildning i en stigande skala från ofullständig 

grundskola, noll, till forskarutbildning sju.   

Lön: Månadslön i tusentals kronor. 

Arbetsplatsens storlek: Kategorisk variabel som antar värdet ett, bara respondenten till åtta, 

fler än 1 000 anställda och mäts som antal anställda på arbetsplatsen.   

                                                
15 Genom att finna det senaste årtalet för variablerna z171-z174, vilka besvarar frågan ”Födelseår barn 1, 

2, 3, 4 och 5”.  

16 Ursprungliga analyser inkluderade också födelseland. På grund av stort bortfall uteslöts den ur 

analyserna. Bortfallet var 49,8 procent för kvinnor och 54,5 procent för män.  
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För att studera arbetsplatsrelaterade faktorer i termer av krav, kontroll och stöd valdes ett antal 

variabler i LNU 2010 ut som fångar dessa aspekter.  

Arbetsplatsens sektor: Indikator som anger offentlig sektor.  

Arbetsplatsens krav: Mäts utifrån två frågor, 1) ”Hur stor del av din arbetstid arbetar du med 

mycket hög mental ansträngning, nära toppen av din förmåga?” (z681, LNU 2010), 2)”Hur 

stor del av din arbetstid arbetar du med känslomässigt krävande uppgifter?” (z682, LNU 

2010). Svarsalternativen var på en femgradig skala från 1, inte alls, till 5, hela tiden.  

Arbetsrelaterad kontroll: I termer av arbetstidsflexibilitet mäts med frågorna ”Har du någon 

typ av flexibel arbetstid, dvs. kan du inom vissa gränser själv bestämma när du börjar och 

slutar arbetet?” med svarsalternativen ja eller nej (z650, LNU 2010) samt “Kan du själv 

bestämma att flytta arbetstiden upp till en timme, ett par timmar, flera timmar eller en till 

flera dagar?” med svarsalternativ på en fyrgradig skala från 1, upp till en timme, till 4, en till 

flera dagar (z649, LNU 2010). Om respondenten svarat nej på frågan om flexibel arbetstid 

finns, sattes värdet 1. Om respondenten svarat ja, sattes värde från 2, upp till en timme, till 5, 

en till flera dagar. För att rymma båda frågorna i samma variabel gjordes svarskalan om från 1 

till 4, till att vara 2 till 5.  

Arbetsrelaterad kontroll: I termer av inflytande över arbetssituationen mäts med frågorna ”I 

vilken grad har du inflytande över vilka arbetsuppgifter du skall utföra?” (z653, LNU 2010) 

och ”I vilken grad har du inflytande över på vilket sätt du skall utföra arbetsuppgifterna?” 

(z654, LNU 2010). Variabeln inflytande över arbetssituation konstruerades genom att ta 

medelvärdet av respondentens svar på dessa frågor. Om respondenten inte besvarat en av 

frågorna, användes enbart svaret från den andra frågan. Svarsalternativen är på en femgradig 

skala från 1, inte alls, till 5, i mycket hög grad.  

Arbetsrelaterat stöd: Stöd från kollegor samt chefens kön inkluderas som stödrelaterade 

variabler. ”I vilken grad innebär ditt arbete att du kan få stöd och hjälp från dina 

arbetskamrater när det behövs?” (z656, LNU 2010) mäter stöd från kollegor. Frågan 

besvarades med en femgradig skala från 1, inte alls, till 5, i mycket hög grad.  

Chefens kön mäts med frågan ”Är din närmaste chef en man eller en kvinna?” (z658, LNU 

2010) och svarsalternativen var 1, kvinna, och 0, man.  

Interaktionsvariabler: Interaktionsvariabler skapades genom att multiplicera variablerna krav 

och kontroll, krav och stöd samt kontroll och stöd. Variabeln krav konstruerades genom 

medelvärdet av de kravrelaterade variablerna hög mental ansträngning och känslomässigt 
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krävande arbete. Variabeln kontroll konstruerades genom medelvärdet av de 

kontrollrelaterade variablerna flexibel arbetstid samt inflytande över arbetssituation. Om 

respondenten inte besvarat en av frågorna, användes enbart svaret från den andra frågan. 

Variabeln stöd konstruerades genom att använda variabeln stöd från kollegor.  

Metod  

Efter genomgång av tidigare forskning och teori formulerades syfte och frågeställning varför 

uppsatsen har en deduktiv ansatts (Bryman, 2011:26). Studien är kvantitativ uppbyggd och 

statistikprogrammet SPSS används för att presentera data och utföra analyser.  

Deskriptiv statistik över urvalet uppdelat på kön samt sektor presenteras i en frekvenstabell. 

Oberoende t-test och χ2-test används för att testa om signifikanta skillnader mellan kvinnor 

och män samt mellan offentlig och privat sektor finns för variablerna. För att undersöka vart 

potentiella beroenden mellan variabler kan förekomma skapas en korrelationsmatris.  

Hierarkisk multipel linjär regression där variablerna stegvis inkluderas används för att 

predicera föräldraledighetsuttag (Edling & Hedström, 2003:196). Separata analyser 

genomförs för kvinnor och män, kvinnor fördelat på sektor samt män fördelat på sektor. 

Demografiska variabler introduceras i det första steget, modell A. I det andra steget, modell 

B, inkluderas krav-, kontroll-, och stödrelaterade arbetsplatsvariabler. R2-värdet används som 

mått för modellens förklaringsgrad. Förändring i R2-värde används som mått på hur mycket 

modellanpassningen förbättras när nya variabler introduceras. (Edling & Hedström, 2003:96–

97).  

Interaktionseffekter mellan de arbetsrelaterade variablerna undersöks genom regression 

uppdelat på kön. Variablerna krav, kontroll och stöd introduceras i modell A och 

interaktionsvariablerna adderas i modell B. 

Kontroll för bias  

Studiens urval har begränsats till föräldrar som inte bytt arbetsplats sedan senaste 

föräldraledigheten vilket gör att det finns en risk för urvalsbias. För att undersöka om det 

finns urvalsbias jämförs föräldraledigheten i urvalsgruppen mot föräldraledigheten hos 

samtliga föräldrar i dataunderlaget. Urvalets genomsnittliga föräldraledighetsuttag låg inom 

konfidensintervallet för samtliga föräldrars uttag. Ingen signifikant skillnad förelåg för 

kvinnor eller män. Ingen bias förelåg.  
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Kvoten mellan respondentens föräldraledighetsuttag och totalt föräldraledighetsuttag för 

senaste barnet används som oberoende variabel. Det är möjligt att olika faktorer påverkar 

föräldraledighet för grupper där den totala föräldraledigheten är låg eller där den är hög. 

Regressioner för grupper där det totala föräldraledighetsuttaget är högt respektive lågt 

gjordes17. Inga större avvikelser framkom, varför det inte finns skäl att särskilja individer med 

lågt respektive högt totalt föräldraledighetsuttag.  

Kontroll för lämplighet av modell 

Genom ansättande av en linjär modell görs antagandet att det finns ett linjärt samband mellan 

beroende och oberoende variabel. Extremvärden, outliers, kan av denna anledning styra 

modellen på ett icke önskvärt sätt (Edling & Hedström, 2003:168–170). Spridningen av de 

kontinuerliga variablerna kontrolleras mot föräldraledighet för att undersöka om det förelåg 

risk för outliers. Ingen variabel plockas bort ur urvalet. De kategoriska variablerna 

kontrolleras mot föräldraledighet där medelvärde och konfidensintervall jämförs mellan varje 

kategori inom kategorivariabeln. Om en tydlig ickelinjär trend finns slappnas antagande om 

linjäritet inom variabeln av genom att dela upp kategorivariabeln i flera variabler; en för varje 

kategori. Inget skäl finns för att dela upp kategorivariabler. 

Vidare testas multikollinearitet, att två eller flera oberoende variabler beror av varandra 

(Edling & Hedström, 2003:144), genom tolerance-värden. Dessa togs fram genom att göra 

nya regressioner där oberoende variabler ansattes som beroende variabel. Ingen 

multikollinearitet förelåg. 

Metoddiskussion och begränsningar  

Studiens urval anses relevant i relation till uppsatsens syfte då det begränsas till föräldrar som 

arbetar på samma arbetsplats som de var föräldralediga från. Trots detta kan brister i urvalet 

förekomma. Exempelvis behöver inte intervjupersonens demografiska och arbetsrelaterade 

situation vid intervjusituationen vara identisk med situationen som rådde vid tiden för 

föräldraledighet. Detta skulle kunna hanteras genom att filtrera bort data där skillnaden mellan 

föräldraledighet och intervjutillfälle var stor, vilket inte gjordes i studien då det skulle 

innebära att systematiskt filtrera bort äldre intervjupersoner och därmed skapa ett skevt urval. 

                                                
17 Lågt respektive högt föräldraledighetsuttag motsvarar under eller över genomsnittligt totalt 

föräldraledighetsuttag för urvalsgruppen.  
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Val av beroende variabel anses lämplig eftersom den kan mäta jämställdhet i 

föräldraledighetsuttag. Det anses däremot problematiskt att den beroende variabeln beror på 

båda föräldrarnas uttag, men att enbart oberoende variabler från den ena föräldern används. 

Däremot, att använda enbart antalet föräldralediga dagar uttagna av respondenten, skulle 

innebära en regression som inte nödvändigtvis säger någonting alls om hur arbetsrelaterade 

faktorer påverkar ett jämlikare föräldraledighetsuttag. Av denna anledning är denna 

begränsning nödvändig. Vidare är ett rimligt antagande att föräldraledighetsuttag hos den ena 

föräldern beror av den andra. Av denna anledning skulle samma brist uppkomma om en annan 

beroende variabel än kvoten av föräldraledighetsuttag används, såsom antal dagars 

föräldraledighet. Detta betyder att databrist, inte metodbrist, råder. Vidare är den beroende 

variabeln en av studiens styrkor eftersom totalt uttagen föräldraledighet och inte som i flera 

andra studier uttag av föräldrapenningsdagar, vilka inte nödvändigtvis motsvarar den reella 

föräldraledighetslängden, mäts (Duvander & Viklund, 2014).  

Val av oberoende variabler ligger i linje med tidigare forskning och anses därför lämpliga. 

Utifrån LNU 2010 har de variabler som bäst ansens lämpade för att studera krav, kontroll och 

stöd valts ut. Det kan tänkas finnas andra variabler som också skulle kunnat användas, vilket 

skulle kunna påverkat resultatet.  

LNU 2010 har ett bortfall från huvudstudien som motsvarar 28 procent, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Bortfallet begränsades genom ett antal uppföljningar. Orsaken till bortfallet 

analyserades och förhinder att medverka, ej anträffats samt avböjt medverkan var 

förklaringar. (Göransson & Johansson, 2012). Risk vid bortfall är att de respondenter som inte 

besvarat viss fråga kan skilja sig från övriga observationer och påverka resultatet (Bryman, 

2011:181). Bortfall för denna studie har kontrollerats genom att variabel med högt bortfall 

plockats bort, varför resultatet inte torde påverkats av rådande bortfall.  

En linjär regressionsmodell kan vara begränsande då linjära samband inte alltid kan beskriva 

en komplex värld fullt ut. Det är möjligt att effekten av exempelvis ålder ser olika ut för olika 

generationer i åldersspannet. Även en variabel som lön skulle kunna ha ett ickelinjärt 

samband, där marginaleffekten av en löneökning ser olika ut beroende på om en individ har 

låg eller hög inkomst. Användande av vald modell anses däremot kunna ge tillförlitliga 

resultat eftersom kontroll av modellens antagande görs. Vidare är en linjär modell lämplig för 

denna studie då modellen på ett intuitivt sätt förklarar oberoende variablers påverkan på den 

beroende variabeln.  
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Validitet och reliabilitet för levnadsundersökningen är hög (Göransson & Johansson, 2012). 

Eftersom intervjuunderlaget som användes vid datainsamlingen var noga konstruerat, testat, 

utvärderat och standardiserat är ett rimligt antagande att reliabiliteten för LNU 2010 är hög 

(Bryman, 2011:161). Validitet kan påverkas av självskattade frågor, som används i LNU 2010 

(Bryman, 2011:163). Exempelvis kan respondenter under- eller överskatta sin arbetssituation 

eller föräldraledighetsuttag. Dock torde detta inte påverkat resultatets helhet. Då variablerna 

är framtagna utifrån teori, tidigare forskning och uppsatsens syfte är risken för 

specifikationsfel låg (Edling & Hedström, 2003:144).   

Internationell generaliserbarhet begränsas då data från LNU 2010 baseras på svenska 

föräldrars föräldraledighetsuttag. Eftersom Sverige dessutom har en av världens mest 

generösa och könsjämlika föräldraledighetsfördelning (Bygren & Duvander, 2004; Duvander 

& Lammi-Taskula, 2010) är resultaten från analyserna nödvändigtvis inte applicerbara på 

andra länders situationer. Resultatet är dock fortfarande användbart i internationella 

sammanhang, exempelvis i komparativa studier kring föräldraledighetsuttag där Sverige ofta 

målas upp som en förebild. 

Resultat och analys  

Inledningsvis presenteras deskriptiv statisk (tabell 1), följt av en korrelationsmatris (tabell 2). 

Därefter presenteras regressioner uppdelade på kön och sektor (tabell 3 - 5) där 

arbetsplatsfaktorers påverkan på föräldraledighetsuttag undersöks. Avslutningsvis presenteras 

en interaktionstabell (tabell 6) där interaktioner mellan krav, kontroll och stöd analyseras samt 

en sammanfattning av resultatet (tabell 7).  

Deskriptiv statistik presenteras i tabell 1 och är uppdelat på kön (kvinna och man) samt sektor 

(offentlig och privat). Statistiken presenteras i antal med andel i procent inom parentes. 

Bortfall och signifikans (P) redovisas. För de arbetsrelaterade variablerna presenteras 

medelvärde och standardavvikelse.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik fördelat på kön och sektor. 

Variabler Kvinna               Man  Offentlig  Privat 
 297 (48,6 %)         314 (51,4 %)        P 233 (43,3 %) 305 (56,7 %)           P     

 
Ålder           0,199              0,183 
< 36  125 (42,1 %) 114 (36,3 %)  76 (32,6 %) 116 (38 %)  
37 – 55  169 (56,9 %) 193 (61,5 %)  151 (64,8 %) 186 (61 %) 
> 56  3 (1 %) 7 (2,2 %)  6 (2,6 %) 3 (1 %) 
Bortfall    -  -  - - 
 
Civilstånd           0,107            0,362     
I en relation  271 (91,2 %) 297 (94,6 %)  212 (91 %) 284 (93,1 %)  
Inte i en relation  26 (8,8 %) 17 (5,4 %)  21 (9 %) 21 (6,9 %) 
Bortfall   - -   - -  
 
Utbildning           0,013               0,013 
Eftergymnasial 202 (68 %) 183 (58,3 %)  161 (69,1 %) 179 (58,7 %) 
Inte eftergymnasial  95 (32 %) 131 (41,7 %)  72 (30,9 %) 126 (41,3 %) 
Bortfall   - -   - - 
 
Lön           <0,001           <0,001 
< 20 000 113 (41,4 %) 39 (13,6 %)  83 (36,6 %) 49 (18,1 %) 
20 001 – 30 000 107 (39,2 %) 110 (38,2 %)  91 (40,1 %) 99 (36,5 %) 
> 30 001  53 (19,4 %) 138 (48,1 %)  53 (23,3 %) 123 (45,4 %) 
Bortfall  10 27  6 39 
 
Arbetsplatsens          0,767           0,299  
Storlek 
< 100 anställda 144 (48,5 %)  156 (49,7 %)  124 (53,2 %) 176 (57,7 %)        

        
> 100 anställda  153 (51,5 %) 158 (50,3 %)  109 (46,8 %) 129 (42,3 %) 
Bortfall   -  -   - -  
 
  M         SD M         SD   M         SD M         SD 
Föräldraledighet  0,842    0,184 0,204    0,211          <0,001      0,631    0,355 0,393    0,358        <0,001 
Bortfall  - -  - -  
 
Hög mental 2,640    1,335 2,530    1,256         0,300      2,560    1,310 2,560    1,276          0,992 
ansträngning 
Bortfall   1 1  2 - 
 
Känslomässigt  2,420    1,434 1,580    0,907          <0,001      2,560    1,351 1,520     0,958        <0,001 
krävande arbete  
Bortfall   - 1  - 1 
  
Flexibel arbetstid 2,270    1,322 2,680    1,459         <0,001       2,210    1,320 2,680    1,445        <0,001 
Bortfall   1 1   2 - 
 
Inflytande arbets- 3,613    0,955 3,927    0,866       <0,001    3,702    0,896 3,844    0,920          0,072    
situation  
Bortfall   - -  - - 
 
Stöd från  4,110    0,862 4,000    0,915         0,112     4,130    0,871 3,960    0,922          0,029 
kollegor    
Bortfall   - -  - - 
 
Kvinnlig chef  0,590    0,493 0,210    0,407          <0,001        0,580    0,495 0,230    0,424        <0,001 
Bortfall   4 16  4 9 

 

M = Medelvärde; SD = Standardavvikelse 
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Urvalet består av ungefär lika många män som kvinnor. Något större andel arbetar inom 

privat sektor. Majoriteten i urvalet är mellan 37 och 55 år. Majoriteten är också i en relation. 

Eftergymnasial utbildning innehavs av majoriteten och det är signifikant18 köns- och 

sektorsskillnad. Kvinnor och offentligarbetande respondenter har signifikant högre utbildning. 

Det är köns- och sektorsskillnad gällande inkomst, där män och respondenter som arbetar i 

privat sektor har signifikant högre inkomst. Arbetsplatsens storlek är ungefär jämnt fördelad 

mellan kön och sektor.  

Det råder köns- och sektorsskillnad gällande föräldraledighetsuttag, där kvinnor och 

offentligarbetande är signifikant mer föräldralediga, vilket är i linje med tidigare forskning 

(Duvander & Viklund, 2014). Kvinnor och offentligarbetande visar signifikant högre grad av 

känslomässigt krävande arbete. Signifikant högre grad av flexibel arbetstid och inflytande 

över arbetssituationen återfinns hos män samt inom privat sektor. Offentligarbetande 

rapporterade signifikant högre grad av stöd. Det finns ingen signifikant könsskillnad när det 

gäller stöd från kollegor. Kvinnor och offentligarbetande har signifikant oftare en kvinnlig 

chef. Ingen signifikant köns- eller sektorsskillnad för arbete med hög mental ansträngning 

finns.  

För att studera om det förelåg korrelation mellan variablerna presenteras en korrelationsmatris 

(tabell 2). Dels för att få en känsla kring sambanden, dels för att undersöka som det är hög 

korrelation mellan variablerna eftersom detta kan innebära multikollinearitet. 

 

                                                
18 Signifikansnivå på tio procent används genom resultatet.  
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Variabler  1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  

!               1. Föräldraledighet  - 

             2. Kön  0,849** 

             3. Offentlig sektor  0,314** 0,326** 

            4. Ålder - 0,074 - 0,100* 0,099* 

           5. I en relation - 0,100* - 0,065 - 0,039 0,095* 

          6. Utbildning  0,037 0,075 0,148** - 0,036 0,002 

         7. Lön  - 0,293** - 0,314** - 0,210** - 0,200** - 0,014 0,374** 

        8. Arbetsplatsen storlek  - 0,034 - 0,047 0,101* - 0,176** - 0,015 0,283** 0,293** 

       9. Hög mental ansträngning  0,015 0,042 0,000 - 0,021 - 0,004 0,004 0,088* 0,021 

      10. Känslomässigt krävande arbete  0,333** 0,335** 0,411** 0,008 - 0,089* 0,021 - 0,179** - 0,116** 0,247** 

     11. Flexibel arbetstid  - 0,151** - 0,146** - 0,164* 0,080* 0,007 0,315** 0,436** 0,124** - 0,001 - 0,235** 

    12. Inflytande över arbetssituationen - 0,133** - 0,170** - 0,078 0,130** - 0,047 0,104** 0,249** - 0,100* 0,027 - 0,075 0,326** 

   13. Stöd från kollegor 0,100* 0,064 0,094* 0,022 0,017 0,015 - 0,041 0,034 0,008 0,061 - 0,030 0,030 

  14. Kvinnlig chef  0,391** 0,391** 0,354** - 0,066 - 0,031 - 0,044 - 0,257** - 0,062 0,075 0,351** - 0,190** - 0,104* 0,112** - 

Tabell 2.                      Korrelation mellan variablerna, Pearson´s P. 

*p<.05 (två-sidig); **p<.01 (två-sidig) 

Kön: Kvinna = 1, Man = 0 
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Det är positiv korrelation mellan kön samt sektor och föräldraledighetsuttag. Känslomässigt 

krävande arbete, stöd från kollegor och kvinnlig chef är positivt korrelerade med 

föräldraledighetsuttag. Negativ korrelation finns mellan civilstånd, lön, flexibel arbetstid, 

inflytande över arbetssituationen och föräldraledighetsuttag. Ingen signifikant korrelation 

finns mellan föräldraledighetsuttag och övriga variabler. 

I tabell 3, en hierarkisk linjär multipel regression, analyseras föräldraledighetsuttag uppdelat 

på kön. Variablerna introduceras stegvis med demografiska variabler i modell A, och krav-, 

kontroll- och stödrelaterade variabler i modell B. R2-värdet anger hur stor del av variansen 

respektive modell förklarar av föräldraledighetsfördelning. Förändring av R2-värdet 

presenteras.  
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Tabell 3. Hierarkisk linjär multipel regression för andel 

föräldraledighetsuttag uppdelat på kön.  

  Kvinnor                                        Män                                                 
Variabler   Modell A       Modell B                  Modell A      Modell B 
 

Intercept   0,896*** 0,928***  0,295*** 0,078 
  (9,192)  (7,978)  (2,862) (0,591) 
Demografiska variabler  
Ålder   0,006*** 0,006***  -0,004** -0,004** 

(3,327) (3,402)  (-1,988) (-2,201) 
 

Utbildningsgrad  -0,037*** -0,025**  0,016 0,012 
(-3,364) (-2,205)  (1,524) (1,171) 
 

I en relation   -0,098** -0,083**  -0,056 -0,042 
  (-2,225) (-1,956)  (-0,997)  (-0,760) 
 
Månadslön  -0,002 -0,001  0,000 0,000 

(-1,633) (-0,798)  (-0,36) (-0,252) 
 
Arbetsplatsens storlek 0,005 0,007  0,007 0,001 

(0,735) (1,060)  (0,911) (1,222) 
 
Offentlig sektor  -0,012 -0,055**  0,019 0,008 

(-0,472) (-1,996)  (0,654) (0,255) 
Kravrelaterade variabler  
Hög mental ansträngning  -0,008   0,002 

 (-0,905)   (0,226) 
 
Känslomässigt krävande  0,023**   -0,005 

 (2,38)   (-0,312) 
Kontrollrelaterade variabler  
Flexibel arbetstid  -0,030***   0,013 

  (-2,736)   (1,217) 
     
Inflytande arbetssituation  -0,006   0,024 

 (-0,458)   (1,443) 
Stödrelaterade variabler  
Stöd från kollegor  -0,009   0,021 

 (-0,650)   (1,389)  
   
Kvinnlig chef   -0,026   0,078** 

 (-0,995)   (2,326) 
 
R2  0,155*** 0,224***  0,039 0,100** 
ΔR   0,069   0,061 
N   297 297  314 314 
 

*p<0,1: **p<0,05: ***p<.0,01; t-värde inom parentes.  

 

Ålder har signifikant positivt samband med föräldraledighetsuttag för kvinnor och signifikant 

negativt samband för män, vilket är i linje med tidigare forskning som visar att sannolikheten 

för jämlik föräldraledighetsfördelning är högre bland yngre föräldrar (Arwidsson m.fl. 2013; 

Sundström & Duvander, 2002). Dock går detta emot annan forskning där slutsatsen är att 
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äldre fäder tenderar att vara föräldralediga längre tid än yngre (Bygren & Duvander, 2004). 

Utbildningsgrad påverkar kvinnors föräldraledighetsuttag signifikant negativt, vilket är i linje 

med andra studier (Bekkengen, 2002; Lundgren, 2006). Inget signifikant samband mellan 

fäders föräldraledighetsuttag och utbildningsgrad finns, vilket inte är i linje med tidigare 

forskning (Hwang, 2000; Sundström & Duvander, 2002). Att tidigare studiers resultat är 

tudelade kan vara en förklaring till varför utbildning inte har högre signifikansnivå för fäder i 

den här studien.  

Att vara i en relation har signifikant negativt samband med föräldraledighet för kvinnor. 

Motsvarande samband finns inte för män. Månadslön och arbetsplatsens storlek visar inget 

signifikant samband för kvinnor eller män, vilket är förvånande i relation till forskning som 

visat att dessa faktorer påverkar föräldraledighetsuttaget (Bekkengen, 2002; Bygren & 

Duvander, 2006; Lappergård, 2012; Sundström & Duvander, 2002).  

Sektorstillhörighet visar signifikant samband med föräldraledighetsuttag för kvinnor, 

motsvarande samband finns inte för män. Studier har visat att sektorstillhörighet påverkar 

föräldraledighet, varför resultatet till viss del är förvånande (Duvander & Viklund, 2014; 

Lammi-Taskula, 2007). Modell A, då endast de demografiska variablerna inkluderas, 

förklarar 15,5 procent av den totala variansen i kvinnors föräldraledighetsuttag och 3,9 

procent av variansen i mäns föräldraledighetsuttag. 

Då de arbetsplatsrelaterade variablerna introducerats, visar den kravrelaterade variabeln 

känslomässigt krävande arbete signifikant positivt och den kontrollrelaterade variabeln 

flexibel arbetstid signifikant negativt samband med föräldraledighetsuttag för kvinnor. 

Ökning av känslomässigt krävande arbete predicerar ökad föräldraledighetsuttag och ökning 

av flexibel arbetstid predicerar minskning av föräldraledighetsuttaget. Motsvarande samband 

finns inte för män, vilket står i motsatts till tidigare resultat (Bekkengen, 2002).  

Den stödrelaterade variabeln chefens kön visar signifikant positivt samband med 

föräldraledighetsuttag för män. En kvinnlig chef predicerar ökat föräldraledighetsuttag, vilket 

är i linje med forskning (Haas & Hwang, 2009). Motsvarande samband finns inte för kvinnor.  

Övriga arbetsrelaterade variabler visar inget signifikant samband med föräldraledighetsuttag 

för kvinnor eller män. Att arbetsrelaterade faktorer påverkar mödrars föräldraledighetsuttag 

mer än fäders är förvånande då tidigare forskning visat att fäders arbetssituation är en av de 

vanligaste förklaringar till föräldraledighetsfördelning samt att moderns arbetssituation sällan 

är avgörande (Almqvist m.fl. 2010; Bekkengen, 2002; Bygren & Duvander, 2006; Duvander 
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& Viklund, 2014; Hwang, 2000). Samtliga oberoende variabler, modell B, förklarar 24,4 

procent av den totala variansen i kvinnors föräldraledighetsuttag och 10 procent av variansen i 

mäns föräldraledighetsuttag. Resultatet visar således att regressionen för kvinnor förklarar 

deras föräldraledighetsuttag betydligt bättre jämfört med förklaringsgraden i regressionen för 

män.  

I tabell 4 analyseras, i hierarkisk linjär multipel regression, föräldraledighetsuttag uppdelat på 

kvinnor inom offentligt och privat sektor19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Spridning av kvinnors föräldraledighetsuttag i offentlig och privat sektor presenteras i appendix: figur 1. 
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Tabell 4. Hierarkisk linjär multipel regression för andel 

föräldraledighetsuttag. Kvinnor uppdelat på sektor.  

   
Offentlig sektor                             Privat sektor 

Variabler   Modell A          Modell B                  Modell A          Modell B  

Intercept   0,886*** 0,836***  0,937*** 0,969*** 
  (6,844)  (5,269)  (6,407) (5,622) 
     
Demografiska variabler  
Ålder  0,006** 0,005**  0,007** 0,007** 

(2,404) (2,115)  (2,254) (2,304) 
 
Utbildningsgrad  -0,023 -0,013  -0,058*** -0,044** 

(-1,597) (-0,876)  (-3,324) (-2,212) 
 

I en relation   -0,091 -0,073  -0,109 -0,110 
  (-1,601) (-1,337)  (-1,493)  (-1,583) 
    
Månadslön  -0,004 -0,073  -0,002 -0,002 

(-1,360) (-0,388)  (-1,023) (-1,026) 
 
Arbetsplatsens storlek -0,001 0,003  0,011 0,008 

(-0,069) (0,378)  (1,331) (0,812) 
  
Kravrelaterade variabler  
Hög mental ansträngning  -0,017   0,008 

 (-1,422)   (0,611) 
 
Känslomässigt krävande  0,027**   0,030* 

 (2,118)   (1,758) 
 
Kontrollrelaterade variabler  
Flexibel arbetstid  -0,036**   -0,015 
   (-2,324)   (-0,966) 
     
Inflytande arbetssituation  0,018   -0,037* 
   (0,980)   (-1,748) 
     
Stödrelaterade variabler  
Stöd från kollegor  -0,020   0,015 
   (-1,062)   (0,713) 
   
Kvinnlig chef    0,000   -0,006 
   (0,009)   (-1,565) 
  
 
R2  0,123*** 0,229***  0,250*** 0,355*** 
ΔR   0,106   0,105 
N   152 152  99 99 
 

*p<0,1: **p<0,05: ***p<.0,01; t-värde inom parentes.  

 

Ålder visar signifikant positivt samband med föräldraledighetsuttag för kvinnor inom både 

offentlig och privat sektor. Utbildningsgrad, som var signifikant negativt för kvinnor vid 

fördelning på kön, visar signifikant negativt samband med föräldraledighetsuttag för kvinnor 
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inom privat sektor. Inget samband för utbildningsgrad finns för kvinnor inom offentlig sektor, 

vilket tyder på att det var kvinnor i privat sektor som fick utbildningsgrad att bli signifikant 

vid fördelning på kön. Att vara i en relation minskar kvinnors föräldraledighetsuttag vid 

analys uppdelat på kön, men vid fördelning på sektor finns inte längre ett samband vilket 

skulle kunna förklaras av minskning av urvalet. Inkomst och arbetsplatsens storlek visar inget 

signifikant samband, vilket är i linje med analys fördelat på kön. Modell A förklarar 12,3 

procent av den totala variansen i föräldraledighetsuttag för kvinnor inom offentlig sektor och 

25 procent den totala variansen i föräldraledighetsuttag för kvinnor inom privat sektor.  

Då de arbetsplatsrelaterade variablerna adderas, visar känslomässigt krävande arbete 

signifikant positivt samband med föräldraledighetsuttag för kvinnor inom både offentlig och 

privat sektor. Ökning av känslomässigt krävande arbete predicerar ökning av 

föräldraledighetsuttag.  

Flexibel arbetstid visar signifikant negativt samband för kvinnor inom offentlig sektor, där en 

ökning av flexibel arbetstid predicerar en minskning i föräldraledighetsuttag. Inget 

motsvarande samband hittas för kvinnor inom privat sektor, vilket skulle kunna förstås som 

att arbeten inom offentlig sektor har mindre flexibla arbetstider och att möjlighet till 

flexibilitet därför får större betydelse.  

För kvinnor inom privat sektor visar inflytande över arbetssituationen signifikant negativt 

samband med föräldraledighetsuttag, inflytande över arbetssituationen predicerar minskning 

av föräldraledighetsuttag. Inget samband mellan inflytande över arbetssituationen och kvinnor 

inom offentlig sektor hittas vilket skulle kunna bero på att personer som vill göra karriär och 

få ett reellt inflytande på arbetsplatsen i större omfattning söker sig till privat sektor. När 

målet om inflytande är nått, exempelvis i form av chefsposition, kan det upplevas som svårt 

att stanna hemma för länge som föräldraledig. Detta skulle kunna förstås i relation till tidigare 

forskning som visar att det finns en rädsla att tappa kunskap och gå miste om möjlighet till 

befordran vid frånvaro i form av föräldraledighet (Kotarakos, 2004). 

Hög mental ansträngning, stöd från kollegor eller chefens kön visar inte signifikant samband 

för föräldraledighetsuttag för kvinnor inom offentlig eller privat sektor, vilket är i linje med 

analys fördelat på kön (tabell 3). Samtliga oberoende variabler förklarar 22,9 procent av den 

totala variansen i antal uttagna föräldradagar för kvinnor inom offentligt sektor och 35,5 

procent av den totala variansen i antal uttagna föräldradagar för kvinnor inom privat sektor. 

Regressionen för kvinnor inom privat sektor förklarar deras föräldraledighetsuttag bättre 

jämfört med regressionen för kvinnor inom offentlig sektor. 
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I tabell 5 analyseras föräldraledighetsuttag uppdelat på män inom offentligt och privat 

sektor20.  

Tabell 5. Hierarkisk linjär multipel regression för andel 

föräldraledighetsuttag. Män uppdelat på sektor.  

  Offentlig sektor                            Privat sektor                                                 
Variabler   Modell A          Modell B                  Modell A          Modell  

Intercept   0,490** 0,231  0,170 -0,003 
  (2,394)  (0,873)  (1,384) (-0,017) 
     
Demografiska variabler  
Ålder  -0,005 -0,006  -0,003 -0,004 

(-1,485) (-1,520)  (-1,430) (-1,614) 
 
Utbildningsgrad  0,035* 0,018  0,007 0,006 

(1,699) (0,787)  (0,607) (0,515) 
 

I en relation   -0,164* -0,158*  0,036 0,044 
(-1,788) (-1,649)  (0,491)  (0,601) 

    
Månadslön  -0,003 -0,003  0,001 0,000 

(-1,331) (-0,980)  (0,418) (0,275) 
 

Arbetsplatsens storlek  0,003 0,008  0,011 0,013 
(0,186) (0,445)  (1,251) (1,332) 

  
Kravrelaterade variabler  
Hög mental ansträngning  0,022   -0,002 

  (0,909)   (-0,189) 
 
Känslomässigt krävande   -0,012   -0,006 

  (-0,400)   (-0,272) 
 
Kontrollrelaterade variabler  
Flexibel arbetstid  0,023   0,013 

  (1,070)   (1,046) 
    
Inflytande arbetssituation   0,024   0,021 

  (0,636)   (1,095) 
     
Stödrelaterade variabler  
Stöd från kollegor  0,025   0,020 

  (0,817)   (1,082) 
   
Kvinnlig chef   0,075   0,067* 

  (1,284)   (1,651) 
  
R2   0,118 0,184  0,028 0,084 
ΔR   0,066   0,056 
N   81 81  206 206 
 

*p<0,1: **p<0,05: ***p<.0,01; t-värde inom parentes.  

                                                
20 Spridning av mäns föräldraledighetsuttag i offentlig och privat sektor presenteras i appendix: figur 2. 
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Utbildning visar signifikant positivt samband med föräldraledighetsuttag för män inom 

offentlig sektor då endast de demografiska variablerna adderas, inget samband finns för män 

inom privat sektor. Att vara i en relation visar signifikant negativ samband med 

föräldraledighetsuttag för män inom offentlig sektor, ett samband som inte framkom vid 

analys uppdelat på kön. Inget samband finns för män inom privat sektor och att vara i en 

relation. Ålder, som visade signifikant samband vid analys fördelat på kön, visar inget 

signifikant samband för män oavsett sektorstillhörighet vilket skulle kunna förklaras av 

urvalsminskning.  

Övriga demografiska variabler visar inget signifikant samband med föräldraledighet för män 

inom offentlig eller privat sektor, vilket är i linjer med analys fördelat på kön. Modell A 

förklarar 11,8 procent av den totala variansen i föräldraledighetsuttag för män inom offentlig 

sektor och 2,8 procent den totala variansen i föräldraledighetsuttag för män inom privat 

sektor. Dock är modellerna i sig inte signifikanta.  

När de arbetsplatsrelaterade variablerna adderas visar chefens kön signifikant positivt 

samband med föräldraledighetsuttag för män inom privat sektor, motsvarande samband finns 

inte för män inom offentlig sektor. Kvinnlig chef predicerar föräldraledighetsuttag för män 

inom privat sektor, vilket är i linje med tidigare forskning (Haas & Hwang, 2009). Att 

sambandet inte är signifikant för män inom offentlig sektor skulle kunna bero på att det är 

andra faktorer som är mer relevanta eller vara en konsekvens av urvalsskillnad mellan 

offentlig och privat sektor.  

Inget signifikant samband finns för övriga arbetsplatsrelaterade faktorer och män, oavsett 

sektorstillhörighet. Samtliga oberoende variabler förklarar 18,4 procent av den totala 

variansen i antal uttagna föräldradagar för män inom offentligt sektor och 8,5 procent av den 

totala variansen i antal uttagna föräldradagar för män inom privat sektor. Modellerna i sig är 

dock inte signifikanta. 

I tabell 6 analyseras interaktioner mellan variablerna krav, kontroll och stöd. Denna 

regression visar om effekten av en oberoende variabel varierar beroende på de övriga 

oberoende variablerna.  
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Tabell 6. Interaktionstabell. Krav, kontroll och stöd.   

Kvinnor                                        Män                                                 
Variabler   Modell A           Modell B                  Modell A          Modell B 

Intercept   0,901*** 0,857***  0,031 0,139 
  (13,576)  (4,238)  (0,419) (0,595) 
 
Krav  0,008 -0,016  -0,001 0,041 

(0,787) (-0,277)  (-0,080) (0,555) 
 

Kontroll  -0,049*** -0,020  0,028** -0,046 
(-4,189) (-0,354)  (2,356) (-0,769) 
 

Stöd   0,016 0,031  0,021* 0,001 
  (1,332) (0,677)  (1,584)  (0,010) 
 
Krav X Kontroll  0,002   0,004 

 (0,190)   (0,299) 
 
Krav X Stöd   0,004   -0,014 

 (0,357)   (-0,943) 
 
Kontroll X Stöd   -0,008   0,016 

 (-0,681)   (1,290) 
 

R2  0,068*** 0,070***  0,026** 0,034* 
ΔR   0,002   0,008 
N   297 297  314 314 
 

*p<0,1: **p<0,05: ***p<.0,01; t-värde inom parentes.  
 

Ingen signifikant interaktion mellan variablerna finns för kvinnor eller män. Vi kan därför inte 

med säkerhet säga att effekten av exempelvis krav på föräldraledighetsuttag påverkas av 

kontroll eller stöd.  

Sammantagen bild av resultatet för arbetsrelaterade krav, kontroll och stödfaktorers påverkan 

på föräldraledighetsuttag uppdelat på kön samt sektor presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7 – Sammanställning: Signifikanta 

arbetsplatsvariabler. 

 

*p<0,1: **p<0,05: ***p<.0,01 

 

Att arbetsplatsfaktorer inte har större påverkan på föräldraledighetsuttag är förvånande då 

forskning visar att arbetssituation, särskilt faderns, påverkar föräldraledighetsuttag (Almqvist 

m.fl. 2010; Bekkengen, 2002; Bygren & Duvander, 2006; Duvander & Viklund, 2014; 

Hwang, 2000). Att fler variabler inte blev signifikanta kan bero på urvalsbrist, att variablerna 

inte mäter relevanta dimensioner krav, kontroll och stöd, eller vara en konsekvens av urvalets 

storlek.  

Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att studera arbetsplatsrelaterade faktorers påverkan på 

föräldraledighetsfördelning hos svenska föräldrar. Utifrån syftet formulerades 

frågeställningarna 1) Finns det något samband mellan arbetskrav, arbetskontroll, samt tillgång 

till arbetsrelaterat stöd och föräldraledighetsfördelning? 2) Finns det skillnader i sambandens 

styrka mellan könen? 3) Skiljer sig eventuella samband mellan föräldrar som arbetar inom 

offentlig och privat sektor? 

Variabler  Kvinna Man  Kvinna offentlig Kvinna privat  Man Offentlig Man privat  

 
Hög mental ansträngning  !" !" !" !" !" !"

"       Känslomässigt krävande  Positivt" !" Positivt" Positivt" !" !"

"
samband**" samband**" samband*"

"   
Flexibel arbetstid  Negativt" !" Negativt" !" !" !"

"
samband***" samband**"

    
Inflytande arbetssituation  !" !" !" Negativt" !" !"

"    
samband*"

"  Stöd från kollegor  !" !" !" !" !" !"

"       Kvinnlig chef  !" Positivt" !" !" !" Positivt"

"  
samband**"

"  
samband*"
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Resultatet visar att det finns samband mellan krav-, kontroll-, och stödrelaterade 

arbetsplatsfaktorer och föräldraledighetsuttag samt att det är skillnad mellan könen liksom 

mellan offentlig och privat sektor. Kvinnors föräldraledighetsuttag påverkas i större 

utsträckning av arbetsrelaterade faktorer jämfört med mäns, och påverkansgraden är 

marginellt större för kvinnor inom privat sektor. Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt, 

krav/kontroll- och stödmodellen, visar resultatet att en arbetssituation med låga krav och hög 

kontroll är att föredra för att minska kvinnors föräldraledighetsuttag och därmed göra uttaget 

mer jämlikt. Denna arbetssituation benämns i krav/kontroll-modellen som en avspänd 

arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). Då varken krav- eller kontrollvariabler har 

signifikant samband för fäders föräldraledighetsuttag är det svårt att utifrån krav/kontroll- och 

stödmodellen uttala sig om vilken arbetssituation som bäst ökar fäders föräldraledighetsuttag. 

Starka normer kring kvinnlig föräldraledighet kan vara en förklaring till att stöd får marginell 

betydelse för kvinnors föräldraledighetsuttag.  

Att arbetsrelaterade faktorer påverkar mödrars föräldraledighetsuttag mer än fäders kan bero 

på att kvinnor har sämre psykosocial arbetshälsa (Karasek & Theorell, 1990; Perski, 2006; 

Strandh & Nordenmark, 2006) och att arbetsplatsfaktorer därför blir mer relevanta. 

Exempelvis kan krav från arbetsplatsen i större utsträckning påverka kvinnors 

föräldraledighetsuttag då kvinnor upplever högre krav och sämre psykosocial arbetsmiljö och 

för att undvika en ohållbar arbetssituation är föräldralediga. Resonemanget hänger också 

samman med att föräldraledighetsuttaget för kvinnor minskar vid ökad kontroll, då den 

psykosociala arbetsmiljön blir bättre. Då män i regel har bättre psykosocial arbetsmiljö 

(Karasek & Theorell, 1990; Perski, 2006) påverkar inte arbetsplatsfaktorer 

föräldraledighetsuttaget i samma utsträckning. Detta kan relateras till forskning som visar att 

kvinnor i högre grad söker sig till arbetsplatser som är familjevänliga (Haas m.fl. 2000). 

Vidare tolkning är att kvinnor gör mer aktiva val rörande föräldralediguttag, vilket påverkar 

föräldraledighetsfördelningen.  

Att chefens kön är den enda arbetsplatsrelaterade variabeln som påverkar fäders 

föräldraledighetsuttag kan förstås som att högre grad av stöd för föräldraledighet upplevs vid 

kvinnlig chef eller att arbetsplatsnormer är jämställdinriktade givet kvinnlig chef, vilket 

påverkar fäders föräldraledighetsuttag. Kvinnor och mäns ledarskap kan skilja sig åt och 

påverkar attityder, organisationskultur och stöd därefter, varför det snarare kan vara normer 

inom organisationen än chefens kön per se som påverkar föräldraledighetsuttaget. En annan 

förklaring är att fäder som har kvinnlig chef i större utsträckning arbetar på arbetsplats där 
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majoriteten är kvinnor och att det är detta som påverkar uttaget (Haas m.fl. 2002) eller att 

fäder som är mer intresserade av att vara föräldralediga söker sig till kvinnligt ledarskap då de 

upplever större stöd för föräldraledighet. Att normer, attityder och könsstereotyper skulle 

förklara föräldraledighetsfördelning (Almqvist m.fl. 2010; Arwidsson Hansen m.fl. 2013; 

Grönlund & Halleröd, 2008; Kotarakos, 2004) kan förklara varför arbetsrelaterade faktorer 

förklara kvinnors uttag i större grad. Könsnormer är så starkt betingade att män tar ut mindre 

föräldraledighets oavsett arbetssituation och att det därför är mödrars arbetssituation som 

påverkar fördelningen, och indirekt därför även är avgörande för fäders ledighetsuttag.  Detta 

hänger samman med att män upplever mindre konflikt mellan arbete och familj jämfört med 

kvinnor (Karasek & Theorell, 1990; Strandh & Nordenmark, 2006) och att kvinnor i större 

utsträckning söker sig till familjevänliga företag (Haas m.fl. 2000). Det kanske snarare är 

genom samhälleliga reformer och förändring av normer och attityder som mäns 

föräldraledighetsuttag kan öka, eller genom förbättrade arbetsvillkor för mödrar som minskar 

jämställdhetsgapet kopplat till föräldraledighetsuttag.  

Å andra sidan visar resultatet samband med del av de arbetsrelaterade faktorerna, varför de 

trots allt påverkar föräldraledighetsfördelningen. Det är också troligt att normer och attityder 

påverkar och påverkas av föräldraledighetsfördelningen; när det är norm att fördela 

föräldraledigheten lika ökar jämlikt föräldraledighetsuttag och när jämlikt 

föräldraledighetsuttag ökar förändras normerna kring föräldraledighet. Arbetsplatsfaktorer 

och normer hänger samman. Det är därför av vikt att påverka föräldraledighetsfördelningen 

genom arbetsplatsfaktorer för att öka på processen att göra jämlik föräldraledighetsfördelning 

till norm. Detta speglas i resultatet som visar att föräldraledighetsuttaget för kvinnor ökar och 

för män minskar vid ökad ålder, vilket tyder på att konservativa värderingar, traditioner och 

normer påverkar. Kanske kan arbetsrelaterade faktor få större inverkan hos yngre generationer 

och att arbetsplatsfaktorers påverkan på föräldraledighetsfördelningen kommer få mer effekt 

över tid. Uttag av föräldraledighet är fortsatt en kvinnorelaterad fråga. Det finns därför en stor 

uppgift för företag inom såväl offentlig som privat sektor att arbeta aktivt med fördelningen 

av föräldraledighet då detta har en direkt korrelation till fördelning av obetalt hemarbete och 

omsorg om barnen samt jämlikhet mellan kvinnor och män. 

Slutsats  

Resultatet visar att det finns ett visst samband mellan krav, kontroll, och stödrelaterade 

arbetsplatsfaktorer och föräldraledighetsuttag samt att det är skillnad mellan könen liksom 
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mellan offentlig och privat sektor. Arbetsplatsrelaterade faktorer påverkar i högre grad 

mödrars föräldraledighetsuttag vilket kan bero på att kvinnor i regel är mer föräldralediga, 

upplever större konflikt mellan arbete och familj och att arbetsplatsfaktorer därför får större 

betydelse för föräldraledighetsuttaget. Att studera arbetsplatsers organisering är därför av 

betydelse för att förstå fördelningen av föräldraledighet. Uppsatsen bidrar med kunskap om 

arbetsplatsfaktorers påverkan på föräldraledighetsfördelning vilket är av relevans för 

organisationers arbete för jämlik fördelning av föräldraledighet.  

Framtida forskning   

Då ytterligare en månad av de totala föräldraledighetsdagarna reserverades för respektive 

förälder 2016, vore det intressant att studera effekten av dessa och hur organisatoriska 

faktorers möjlighet att påverka föräldraledighetsuttaget förändras. Dessa reserverade dagar 

täcks inte in i denna studie, då datainsamlingen ägde rum 2010.  

Som redovisats är studiens urval relativt litet. För framtida studier vore det intressant att 

studera arbetsplatsers påverkan på föräldraledighetsuttag med ett större urval. Andel uttagen 

föräldraledighet av den totala föräldraledigheten för senaste barnet har undersökts i studien, 

vilka grundas på uppgifter från respondenterna. Respondenternas arbetsplatsfaktorer har 

sedan studerats. Dock finns ingen information i LNU 2010 kring partnerns arbetsfaktorer. Det 

skulle i framtida forskning vara intressant att studera vilka kombinationer av 

arbetsplatsfaktorer mellan partner som är mest fördelaktiga för att nå målet om jämlik 

föräldraledighetsfördelningen. Framtida forskning skulle kunna använda båda partners 

föräldraledighetsuttag i samma regression för att minska risken för falska samband, vilka 

diskuteras under begränsning.  
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Appendix  

Figur 1. Föräldraledighetsuttag för kvinnor, uppdelat på privat sektor (0) 

och offentlig sektor (1). 

 
Figur 2. Föräldraledighetsuttag för män, uppdelat på privat sektor (0) 

och offentlig sektor (1). 

 


