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Sammanfattning  

Förhållandet mellan man och kvinna är på många sätt låst vid normativa 

förhållningsregler bundet till könsroller. Föräldraledigheten är än i dag, trots stora 

förändringar mot ett jämställt samhälle, starkt snedfördelad. Kvinnan tenderar ta ut den 

absoluta majoriteten av föräldraledigheten medan mannen arbetar. Förhållandena går 

mot förändring men denna förändring sker långsamt. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka vad som påverkar hur föräldrar väljer att dela upp föräldraledigheten mellan 

sig. Detta görs ur ett maktperspektiv för att se på vilket sätt den indirekta makten i form 

av resurser och könsroller påverkar hur föräldrar väljer att agera. Studien bygger på 

intervjuundersökningen ”Tid och pengar” som genomfördes av Riksförsäkringsverket 

(RFV) i början av 2003. Intervjuerna har utförts över telefon och handlat om föräldrars 

inställning till olika områden gällande barnomsorg och föräldraledighet. Fokus ligger 

vid vad respondenterna angivit ha styrt den tidsmässiga fördelningen av 

föräldraledigheten. Tre regressioner har utförts för att studera hur olika faktorer 

påverkar fördelning av tid i föräldraledighet för man respektive kvinna, samt den 

procentuella fördelningen. Resultaten visade att den procentuella fördelningen samt 

faderns längd på föräldraledigheten till stor del styrs av mannens inkomst. Tjänar han 

mer tenderar han vara hemma längre och ta ut en större andel av föräldraledigheten. 

Moderns tid i föräldraledighet påverkas främst av det aktiva valet. Hennes val att vara 

hemma eller arbeta visar större effekt på såväl den procentuella fördelningen som 

hennes egen längd på föräldraledigheten än vad mannens val gör. Slutsatsen som dras 

utifrån dessa resultat är att den normativa bilden av manligt och kvinnligt spelar stor roll 

för hur föräldrarna agerar. Förklaringsfaktorn för moderns längd på föräldraledigheten 

är låg vilket tyder på att valda variabler inte är tillräckliga för att förklara hennes 

agerande. Tolkningen av detta blir att den normativa rollen har så starkt inflytande på 

kvinnans agerande som moder att det för henne blir en självklarhet att vara hemma en 

stor del av föräldraledigheten vad än hon har för resurser. Tolkningen av faderns 

beteende är att det främst är vinstintresset som styr där vinsten av ett hemmaliv vägs 

mot förlust inkomstmässigt. Med högre inkomst kommer ett bekvämare liv i hemmet 

vilket väger upp mot den ekonomiska förlusten i form av ersättning vid föräldraledighet. 

 

Nyckelord: Föräldraledighet, makt, maktresurser, könsroller, genus.
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1. Inledning 

Bilden av ett jämställt Sverige växer sig allt starkare och jämställdhet talas om som en 

självklar norm att eftersträva. På arbetsmarknaden görs åtgärder och utvärderingar för att leva 

upp till den jämställdhet som i realiteten ännu inte helt är uppnådd. Trots alla åtgärder visar 

studier hur det inom familjens sfär ännu finns en stark könsrelaterad rollfördelning. 

Majoriteten av hushållsarbetet faller till exempel fortfarande på kvinnans lott och en konflikt 

mellan ett jämställdhetsideal och ett traditionellt familjeideal pågår hos såväl mammor som 

pappor (se bl.a. Ahrne och Roman 1997, Klarqvist och Lindström 2007). Varför familjens 

struktur är så pass trögföränderlig, vilka faktorer som spelar in för förändring, samt hur detta 

påverkar samhälleliga förhållanden utanför hemmets väggar är av stort sociologiskt intresse.  

 

Att jämställdhet är eftersträvansvärt kan de flesta hålla med om. Trots detta finns det alltså 

fortfarande stora skillnader gällande hur kvinnor och män agerar och behandlas i hem och 

arbete. I Sverige är valet hur man vill dela upp sin föräldraledighet till största del upp till 

föräldrarna själva, så varför är då inte uppdelningen 50-50? Position och situation i den 

sociala strukturen skiljer sig mellan olika familjer och påverkar preferenser för hur ett 

familjeliv ska se ut. Men vems premisser styr uppdelningen av föräldraledigheten? Finns det 

möjligtvis en skillnad mellan hur maktbalansen ser ut i hemmets sfär i jämförelse med resten 

av samhället? Detta är stora frågor som, hur intressanta de än må vara, är väldigt svåra att 

svara på i en uppsats på begränsat antal sidor. En aspekt är dock att titta på vad föräldrarna 

själva säger. Jag har i denna uppsats valt att se närmre på hur föräldrars preferenser ser ut och 

vad som påverkar detta. Jag har utöver fasta svarsalternativ även valt att se närmre på öppna 

svar som givits på frågan vad som styrt fördelningen av föräldraledigheten mellan föräldrarna. 

Denna svarskategori har givit möjlighet åt de individer som inte såg de givna alternativen som 

tillräckliga att förklara bakgrunden till fördelningens längd. Att inkludera dessa svar i 

analysen öppnar möjligheten att gräva djupare i de preferenser och värderingar som annars 

riskerar förbises. 

 

1.1. Syfte & Frågeställningar 

I denna studie undersöks föräldraledighetens uppdelning genom en kvantitativ analys av 

sociala faktorers effekt på vad som styr fördelningen av föräldraledigheten. Maktresursteori 
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samt teori om genus och könsroller appliceras för att förklara uppkomsten av olika former av 

fördelning av föräldraledighet i olika familjer. Jag utgår därmed från ett antagande om att 

fördelningens längd påverkas av maktresurser och normativa könsroller. 

 

Syftet med uppsatsen är att granska sambandet mellan maktpositioner och 

föräldraledighetsfördelningens utseende och längd. Jag strävar alltså efter att försöka urskilja 

hur makt påverkar hur man väljer att hantera föräldraledigheten. 

  

Min frågeställning jag önskar finna svar på är följande: 

 Vilka faktorer påverkar fördelningen av föräldraledighet? 

Resultaten tolkas utifrån ett maktperspektiv. 

 

1.2. Disposition 

I nästkommande kapitel ges en genomgång av teoretisk och historisk bakgrund till fenomenet 

runt föräldraledighetens uppdelning. Fokus läggs vid maktfördelningens inverkan på 

premisser och förhandling inom familjen. Kapitlet inleds med bakgrund till valet av ämne, 

därefter ges en bild av föräldraledighetens utveckling, och därpå följer tidigare forskning 

relaterat till denna studie. I kapitel tre redovisas de data som ligger till grund för uppsatsen, 

vald metod diskuteras, samt studiens variabler redovisas. I kapitel fyra redovisas de resultat 

som framkommit ur regressionerna, och i det femte och avslutande kapitlet diskuteras 

uppsatsens resultat. Dessa sätts i relation till tidigare forskning och förslag till vidare 

forskning ges.     

 

   

2. Teoretisk & historisk bakgrund 

För att få grepp om familjens och maktbegreppets komplexitet ges i detta kapitel en bakgrund 

till ämnet som skall studeras samt hur tidigare forskning inom ämnet har sett ut. 
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2.1. Bakgrund 

Jag vill studera hur maktförhållanden påverkar beslut om föräldraledigheten. Makt är ett 

komplext begrepp och hur makt i denna uppsats behandlas behöver sin förklaring. Familjen 

som institution skiljer sig från samhället i stort då det kommer till handlande och förhandling.  

Inom en familj sker beslut grundade på flera viljor, och individens vilja blir sekundär till 

förmån för familjens bästa. Beslut som fattas i en familj kan inte enbart förstås ur ett rationellt 

perspektiv i och med att känslor och normer tar en stor plats i våra sinnen då det kommer till 

kärlek och närhet. I denna studie väljer jag att fokusera på makt genom teorier om 

resursfördelning och könsroller. 

 

Hur föräldrar väljer att dela föräldraledigheten mellan sig påverkar samhällets struktur mer än 

man kanske direkt tänker på.  Förhållandet mellan individuella val och strukturell påverkan är 

komplext och kan liknas vid metaforen om hönan och ägget. Vad kommer egentligen först? 

Hur mycket kan egentligen individen inverka på strukturen och till hur stor del formar 

strukturen individen? Människan och identiteten är till stor del formad efter samhället runt om 

individen i form av andra människor och sociala institutioner. Berger och Luckman (2010) 

har en tanke om att kunskapen ger vad som människan ser som verklighet och att 

interaktionen människor emellan skapar samhället. Individen formar och formas av sin sociala 

verklighet. De talar om en process av externalisering, objektivering och internalisering. 

Individen uttrycker någonting och därmed externaliseras en idé ut i en verklighet där denna 

idé blir självständig från individen och därmed har den objektiverats. Genom 

generationsövergångar internaliseras denna tanke eller idé och blir en del av samhället och 

verkligheten (Berger och Luckman 2010, s.153). Utifrån denna teori kan valet gällande 

föräldraledighetens fördelning förklaras lika mycket utifrån det samhälle föräldrarna lever i 

och dess sociala arrangemang, som utifrån individens egna aktiva val.  Foucault (1971) talar 

även han om ett liknande förlopp där det sociala samspelet av diskurs och biologi skapar den 

sociala identiteten som sätter gränserna för individens handlingsutrymme. Biologiska 

mekanismer tillsammans med den kontextuella diskursen bidrar på detta sätt till att 

reproducera skilda positioner i sociala könsrelationer.  

 

Att fördjupa sig i detta hamsterhjul dock en allt för svår uppgift för en studie som denna. I 

denna uppsats avgränsas den komplexa relationen mellan struktur och individ genom att 
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närmare granska hur den sociala könsrelationen spelar in vid valet av tidsfördelningen i 

familjens vardag. 

 

Många studier har gjorts på ämnet föräldraledighet, och till stor del fokuserar dessa på faderns 

uttag av föräldraledighet. Desto mindre fokus läggs vid modern vilket får konsekvenser i form 

av att kvinnans strukturella underordnad tenderar hamna i skymundan. Statistisk 

diskriminering kallas det då kvinnor blir klassade som en mer riskfylld grupp att anställa. 

Detta är något frekvent förekommande i dagens samhälle vilket kan ses som ett av de största 

hindren i kampen för ett jämställt samhälle. I en kvalitativ studie av Almqvist med flera, 

intervjuades 32 fäder och mödrar samt 20 nyckelpersoner i två län där fyra kommuner valdes 

ut för att representera högt och lågt uttag av föräldrapenning (Almqvist m.fl. 2010). Syftet 

med studien var att undersöka likheter och skillnader av erfarenheter och attityder föräldrar 

emellan. Författarna menar att förändringar i normsystemet förmedlas genom individers 

nätverk i sociala miljöer som karaktäriseras av mångfald och konkurrerande intressen 

(Almqvist, m.fl. 2010, s.15). Föräldrars sociala nätverk är genom detta förklaringen till hur 

normer och värderingar ser ut hos individen.  

 

Om uttaget av föräldraledighet skulle vara mer jämnt fördelat mellan man och kvinna antas 

detta leda till en mer jämställd arbetsmarknad och mer lika villkor för kvinnor och män. 

Fortfarande i dag ges dock en bild av att hushållsarbete liksom barnomsorg främst ligger på 

kvinnans ansvar. Detta är något som kan skönjas ur såväl mäns som kvinnors attityder vilket 

framkommit i flertalet studier (se bl.a. Almqvist, m.fl. 2010, Grönlund och Halleröd 2001). 

Det blir intressant att se om denna uppsats resultat visar på liknade mönster där kvinnans vilja 

styr mannen bort från hemmet, eller om det kanske är så att mannens ovilja att vara hemma 

låser kvinnan i hemmet. 

 

2.1.1. Föräldraledighetens utveckling  

Synen på föräldraledighet har varierat genom åren. Föräldraförsäkringen infördes i början av 

1970-talet och gällde då sex månader vilket idag har utvecklats till att gälla 16 månader. År 

1974 övergick moderskapsförsäkringen till att bli en föräldraförsäkring där föräldrarna själva 

fick välja hur de ville fördela tiden mellan sig. År 1995 infördes den så kallade 

pappamånaden där trettio dagar per förälder inte gick att överlåta till den andre och 2002 

ökades denna period till 60 dagar per förälder. Ersättningen är sedan 1998 80 procent av den 
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inkomst man har innan man använder föräldrapenningen. Föräldraledighet är föräldrarnas 

lagstadgade rätt att vara frånvarande från arbetet för att ta hand om sitt barn, med eller utan 

föräldrapenning (Försäkringskassan 2008, 2011).  

 

Att bilden av föräldrar och deras uppgifter förändras över tid är uppenbart. Mannens och 

faderns roll har blivit allt mer uppmärksammad genom åren. Normen på arbetsmarknaden 

förändras och man börjar allt mer se ett värde i att uppmuntra jämställdhet, men detta är dock 

en trög utveckling som påverkar män och kvinnors leverne idag. Detta gör att forskning 

rörande ämnet jämställdhet alltid är viktig för möjlighet till snabbare förändring mot ett 

samhälle med möjligheter på lika villkor. Individspecifika faktorer, så som ålder, inkomst och 

utbildning spelar in för hur vi agerar men även tankar och attityder är av stor betydelse för att 

förstå jämställdhetens riktning och styrka. 

 

2.2. Maktresurser och könsroller  

Förhållandet mellan maktresurser och traditionella könsroller är komplext. Båda dessa 

faktorer förväntas spela in på hur familjelivet för föräldrar till nyfödda barn hanteras. Nedan 

diskuteras med utgångspunkt i teori och tidigare forskning, olika dimensioner av förhållanden 

som kan tänkas påverka hur föräldraledigheten ser ut för män respektive kvinnor. 

  

2.2.1. Legitim makt i parrelationer 

Makt är ett brett begrepp med en mängd olika innebörder. Weber är en av de mest välciterade 

användarna av begreppet och enligt honom handlar makt om sannolikheten att få sin vilja 

igenom trots motstånd (Gerth och Mills 1968). Intressemotsättningar i parrelationer sätter 

maktrelationen på prov där fördelar vägs mot nackdelar. Hur maktbalansen i en parrelation ser 

ut förklaras ofta genom hur maktresurserna är fördelade, där den med mest resurser är den 

som har störst makt och därigenom störst handlingskraft. I en relation sker fördelning av 

sysslor dock vanligtvis automatiskt utan större risk för konflikt. Detta förklarar Ahrne och 

Roman (1997) som att parterna i en relation ”anpassar sig efter vad de vet och tror om hur den 

andra parten skulle handla om hon eller han inte skulle få sin vilja igenom” (Ahrne och 

Roman 1997, s.12). Underordnad förklaras därmed som en reaktion av ett 

beroendeförhållande där något finns att förlora. Ahrne och Roman (1997) tar i sin studie 

Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen upp problem 
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gällande familjens fördelning av hushållsarbetet. De ser i sin studie tecken på att normativa 

föreställningar om kön tycks ha större inverkan på fördelningen än vad den ekonomiska 

rationaliteten har. 

 

 Maktfördelningen i en parrelation som i denna uppsats studeras, kan delvis förklaras med 

hjälp av relativa resurser, men detta visar inte hela sanningen. Kulturella definitioner av kön 

eller könsroller har stor inverkan på hur intressemotsättningar får sin lösning (se Ahrne och 

Roman 1997, s.13). Förhållandet mellan vanans makt och intresseskillnader kan genom detta 

visa på två mekanismer som kan förklara fördelningen av hushållsarbetet, och kan även för 

denna uppsats syfte fungera som en bidragande förklaringsfaktor. Traditionella mönster och 

vanans makt möjliggör en plats åt den normativa makten i den samhälleliga strukturen, och 

förhandlingar sker genom detta med olika förutsättningar beroende på om du är man eller 

kvinna, vilket spelar stor roll för hur familjelivet organiseras.  

 

Josefsson (2007) har i en studie analyserat föräldrars subjektiva upplevelse av 

föräldraledighetens fördelning utifrån teorier om maktresurser och diskursiv rättvisa. 

Josefsson fokuserar främst på vilka föräldrar som är nöjda med den uppdelning de själva valt 

att göra. På samma sätt som bland andra Becker (1993) talar om humankapital som en 

förklaring till maktbalans säger maktresursteorin att den partner med mest resurser i form av 

utbildning och/eller ekonomi är den med starkast förhandlingsmakt. Josefsson finner att de 

föräldrar som delar mest lika på föräldraledigheten är de som är nöjdast. Inga tydliga samband 

hittas mellan maktresurser och nöjdhet (Josefsson 2007, s.34). Rättviseteorin fokuserar på den 

upplevda rättvisan där faktorer som rättfärdigande och legitima ursäkter analyseras, och 

rättvisa kopplas i Josefssons studie samman med nöjdhet. Skillnader diskuteras i vad som 

anses legitimt rättfärdigande för män respektive kvinnor. För mitt syfte blir detta intressant då 

idéer om könsroller kraftigt påverkar vad vi anser är normalt och legitimt, samt vad som är 

mer eller mindre kontroversiellt. Studier har till exempel visat att mannens arbete ses som en 

mer legitim ursäkt att undkomma hushållsarbete än kvinnans arbete (Thompson 1991 s.192) 

(Hallberg och Klevmark 2003, s.223).  Könsroller har alltså en stor betydelse för hur 

fördelning av sysslor kan förklaras. I en studie av Westerlund med flera, visar det sig att 

upplevelsen av ekonomin har större betydelse för föräldraledighetens utseende än hur den 

ekonomiska situationen faktiskt ser ut (Westerlund, m.fl. 2005, s.10). Detta skulle kunna 

förklaras med att ekonomi är ett socialt accepterat skäl att motivera ojämnt fördelat uttag. 

 



 

7 

 

2.2.2. Effekten av genus och könsroller  

Genusbegreppet används i syfte att skilja mellan det biologiska och det socialt konstruerade 

könet. Det socialt skapade två könen utmärks av hur mäns och kvinnors beteende formats av 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Beteendemönster ses ur ett genusperspektiv inte 

som något medfött, utan som roller vilka är historiskt och socialt konstruerade (Klarqvist och 

Lindström 2007). Mannens roll i en parrelation har länge definierats i termer av 

familjeförsörjare medan kvinnan står för den omhändertagande famnen. Könens olika roller 

kan här representera ledarroller i samhällets olika sfärer där kvinnan främst styr familjens och 

hemmets sfär medan mannen styr allt där utanför. Lundberg och Pollak (1994) menar att man 

inom förhållanden delar upp sysslor för att undvika konflikt och att denna uppdelning sker 

efter könsrollstypiska mönster. Detta är av stort intresse för studien jag ämnar göra då detta 

kan tänkas påverka förhandlingsposition samt preferenser inom familjen. Lundberg och 

Pollak (1994) talar just om separata sfärer vilket kan visas genom kvinnan som makthållare 

inom hemmets och reproduktionens sfär, medan mannen har högsta position inom 

produktionens sfär. Produktion ställs alltså mot reproduktion. Utifrån teorier om rationella val 

kan kvinnans möjliga överordnad i hemmet tolkas ha sin grund i mannens rädsla att förlora 

kvinnans omhändertagande genom att säga emot, vilket gör att underordning accepteras då 

fördelar vägs mot nackdelar. Underordning är ur denna vinkel rationell ur mannens position. 

Detta skulle kunna betyda att mannen inom familjen lämnar över beslutanderätten till kvinnan 

för att i gengäld få ta del av det omhändertagande som hon, genom sin könsrollsbundna 

position, erbjuder honom. Det leder till att man kan förvänta sig helt andra preferenser för 

fadern i familjen, där hans val är att inte vara hemma på grund av ett underbyggt rationellt 

mål. En annan tolkning skulle vara att kvinnan i hemmet utövar auktoritär makt som 

tillskrivits henne genom historien. Hennes makt blir normativ och traditionsbunden och hon 

får här vad Weber kallar traditionell auktoritet (Gerth och Mills 1968, s.78). Genom detta 

perspektiv skulle mannens överlåtande av bestämmanderätten inom hemmet betyda en 

underordning genom uppoffring. Han är utanför sin bestämmandesfär och har därmed inte 

någonting att sätta emot kvinnans vilja. 

 

Grönlund och Halleröd (2001) talar om hur maktbalans i hemmet definieras genom mannen 

som familjeförsörjare. De menar att i förhållanden där kvinnan tjänar mer kan effekten bli att 

mannen jobbar fler timmar för att kompensera för förlorade maktresurser och därmed behåller 

sin position i hemmet. En annan taktik de nämner är att mannen för att skydda en hotad 

manlighet kan strunta i vardagliga hushållssysslor och lämna över detta på kvinnan. 
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Författarnas studier har visat hur en strävan efter jämställd arbetsfördelning i hemmet ofta 

resulterar i oenighet och bråk vilket skulle kunna förklaras utifrån familjenormens tröga 

förändring där maskulinitet och femininitet fortfarande är starka roller. Stocks med flera 

diskuterar i boken Modern coupes sharing money, sharing life om att man gör par på samma 

sätt som det talas om att man gör genus (Stocks, m.fl. 2007). Författarna tar upp problem 

gällande komplexiteten av beslutande och förhandlande i parrelationer och gör en jämförelse 

mellan förhållanden i Sverige, Spanien och USA. De visar skillnader mellan länderna 

gällande bilden av vad det innebär att ingå i ett förhållande. Sverige visar i studien den mest 

grumliga bilden av vad ett par innebär, där exempelvis gemensam ekonomi eller gemensamt 

boende inte är några absoluta måsten för att kalla en relation för ett meningsfullt förhållande. 

Studiens huvudfokus vilar vid hur genus skapas genom parförhållanden. Författarna menar att 

det handlar om en process i vilken kvinnan vill bevisa sin femininitet och mannen sin 

maskulinitet, samtidigt som de vill bevisa varandras femininitet respektive maskulinitet. På 

detta sätt formas könsroller i starkt samband med att en parrelation inleds. Detta blir extra 

intressant för min studies syfte då familjens komplexa trögföränderliga förhållande kan visas 

mot just denna reproduktion av genus och bestämda könsroller. Andra studier har visat att 

mammor inte låter föräldrapenningens dagar styra längden föräldraledighet vilket skulle 

kunna tyda på att kvinnans vilja att vara hemma med barnet är mer oberoende av ekonomiska 

aspekter än vad som gäller för mannen (se bl.a. Westerlund, m.fl. 2005, s.9). Detta kan i sin 

tur mycket väl ha sina rötter i synen på ansvarsområden där kvinnan i förhållandet intar den 

omhändertagande rollen medan mannen är den som har högsta ansvar för ekonomin. 

 

2.2.3. Relativa resurser och familjens komplexitet 

Relativa resurser kan liknas vid humankapital. Samband mellan inkomst och olika utfall vid 

hushållsarbete och föräldraledighet har undersökts flitigt på flera håll. Det har bland annat 

framkommit att kvinnors höga utbildning och inkomst har en positiv effekt på mäns uttag av 

föräldraledighet (Bekkengen 2002, Sundström och Duvander 2002, Van Duk och Siegers 

1996). Det har även visat sig att kvinnor gör starkare mellangenusjämförelser och kräver mer 

samarbete av sin man då hon ser sig själv som en familjeförsörjare (Thompson 2007, s.189). I 

en studie av Berggren (2004) har förhållandet mellan föräldrapenning och föräldraledighet 

studerats, samt hur föräldraförsäkringens flexibilitet utnyttjas olika beroende på familjers 

egenskaper. Studien visade att mammor dominerar såväl uttaget av föräldrapenningdagarna 

som längden på föräldraledigheten (Berggren 2004, s.8). Föräldrar med hög utbildning visar 
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lägre sannolikhet att vara hemma kort tid med barnet. En möjlig förklaring till mönstret menar 

författaren kan vara att hög utbildning tenderar att generera positioner i arbetslivet där 

individen har mer makt över sin situation och sitt självbestämmande (Berggren 2004, s.16).  

Ett annat resultat som redovisas är att kvinnans ålder har effekt på familjens föräldraledighet, 

där ju yngre hon är, desto större är benägenheten att familjen är hemma en kortare tid med 

barnet. Detta kan enligt författaren ha sin grund i tid i arbetslivet då yngre inte haft samma 

möjlighet att stabilisera sig på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till större risker i och med 

att man stannar hemma en längre tid (Berggren 2004, s.11). För min studie är visade samband 

av stort intresse då detta skiljer sig från tanken om könsrollernas inverkan på preferenser, där 

kvinnan förväntas vilja ta hand om, och ha kontroll över hemmet. Dessa resultat visar en 

tendens till att preferenser förändras i och med olika resurser. Arbete och utbildning skulle 

kunna vara två bidragande effekter till en förändring av preferenser och värderingar vilket gör 

förhållandet jag söker undersöka än mer komplext. I en studie av Van Duk och Siegers (1996) 

har moderna sociala normer visat sig ha en positiv effekt på en jämnare fördelning av 

omhändertagande av barn men hur moderna sociala normer skapas kan som sagt tolkas på 

olika sätt. I en studie av Twiggs med flera från 1999 görs till exempel antagandet att unga och 

välutbildade män tenderar att ha mindre sexistiska värderingar. Van Duk och Siegers studie 

visade även att traditionella könsroller blir allt tydligare i familjer med fler barn (Van Duk och 

Siegers 1996, s.1026).  

 

 

Howard Becker (1993) diskuterar hur den individuella Rational Choice-teorin kan överföras 

till ett makroperspektiv för att förklara olika gruppers beteendemönster. Becker har en teori 

om att familjen är en rationell institution där val och fördelning styrs av familjens rationella 

intressen. I familjerationaliteten fokuseras det till stor del på ekonomiska intressen vilket 

exempelvis resulterar i att den som tjänar mest bör arbeta, medan den andra partnern därmed 

bor sköta jobbet inom hemmets sfär för maximal vinst. Becker menar att rationalitet inte 

behöver ses som själviskt utan kan vara långsiktigt för gemensamt välstånd (Becker 1993, 

s.386). Humankapital påverkar till stor del hur vinst uppnås och genom att man och kvinna 

investerar i olika sorters humankapital ökar man familjens möjlighet att uppnå maximal vinst 

(Becker 1993, s.397). Vinsten ser Becker alltså som långsiktig och vinsten cementeras inte 

vid att vara enbart ekonomisk utan kan även ha annan skepnad. Becker menar till exempel att 

till synes altruistiskt beteende inom familjen har sin grund i det egna långsiktiga 

välbefinnandet i och med utbyte av tjänster (Becker 1993, s.398). Det man ger sina barn i 
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form av uppoffringar när de är små får man tillbaka i form av gentjänster när man blir gammal 

och behöver hjälp. Denna teori är kontroversiell och har kritiserats av många. Kritiker menar 

bland annat att emotionella intressen förbises samt att strukturella ojämlikheter försvaras och 

minimaliseras. 

 

2.2.4. Jämställdhet, normer & värderingar 

Kvinnors rätt till arbetsmarknadsdeltagande tillsammans med mäns rätt till att skapa en nära 

relation till barnet har varit två framträdande argument i diskussionen för jämställdhet 

gällande föräldraledighetsuttag. Politik och medier har sedan 1970-talet varit starkt inriktade 

mot ett jämställt samhälle där bland annat löner och föräldraledighet bör delas lika. 

Verkligheten visar dock en annan bild, men utvecklingen går framåt. En normativ skillnad 

gällande jämställdhet finns dock om man ser till samhällets olika sfärer där hemmets sfär 

ligger långt efter gällande könsroller och dess ansvarsområden. Almqvist med flera (2010) 

fick i sin intervjustudie tydliga indikationer på att kvinnors och mäns bild av hur de anser att 

man bör leva skiljer sig markant från hur man verkligen lever (Almqvist, m.fl. 2010, s.21). I 

intervjustudien framkom det att båda parter betonade det fria valet kring föräldraledighet, och 

strukturella förhållanden tonades ner. Det framkom att trots att arbetsgivare inte upplevs som 

negativt inställda och ett hinder för männens föräldraledighet, upplever männen själva ofta det 

som ett problem att vara borta från arbetet. Detta gäller inte kvinnorna trots att de studien i 

stor utsträckning har arbeten jämförbara med männens (Almqvist, m.fl. 2010, s.37). Det finns 

alltså en märkbar skillnad mellan hur kvinnor och män upplever sin situation och sina 

möjligheter. Det i sin tur skulle kunna ha sin grund i normativa föreställningar om könsroller 

vilket sätter begränsningar och kommer såväl utifrån samhället som inifrån individen själv.   

 

Bekkengen (1996, 2002) har i sina studier fokuserat på förhandlingar i parrelationer gällande 

fördelning mellan förvärvsarbete och föräldraskap. Bekkengen har haft en tydlig inriktning 

mot motsättningar mellan diskurs och praktik, det upplevda och det faktiska, där den växande 

normativa bilden av ett jämställt förhållande speglas mot den faktiska bilden av strukturella 

skillnader mellan män och kvinnor. Detta återfinns även i hur Ahrne och Roman talar om hur 

objektiva intressen skiljer sig från människors subjektiva preferenser (Ahrne och Roman 

1997, s.16). Bekkengen (2002) kommer i sin analys fram till att det ofta är mannens vilja som 

styr om en förhandling över huvud taget sker mellan föräldrarna gällande fördelningen av 

föräldraledigheten. Mannens vilja att vara föräldraledig styr alltså enligt dessa resultat hur 
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fördelningen i slutänden ser ut. Detta kan visas mot de resultat som framkom av 

Försäkringskassans studie Pappor och motiven där kvinnan istället framstått som 

maktinnehavare i hemmets sfär. Föräldraledigheten visade sig här till stor del ha skett på 

kvinnans villkor vilket bryter mot idén om mannen som makthavare i samhällets alla sfärer 

(Almqvist, m.fl. 2010, s.16). Förklaringsmodellen för handlande inom familjen är alltså 

tvetydig ur ett maktperspektiv. 

 

Grönlund och Halleröd (2011) diskuterar i en artikel i Tvärsnitt jämställdhetens pris där de 

menar att vardagen i hemmet främst styrs av rutin och tradition till skillnad mot i andra 

sektioner av samhället. I och med icke-förhandlande uppfylls familjens behov efter starka 

könsrollstypiska mönster där kärlek är starkt kopplat till vad som anses manligt respektive 

kvinnligt. De menar att då det som definieras som manligt och kvinnligt styr vårat handlande i 

vardagslivet, påverkar detta i sin tur det strukturella förtrycket där arbetsgivare beslutar om 

rekrytering och befordran med medveten eller omedveten referens till ”normalkvinnan” och 

”normalmannen” vilket ligger till nackdel för kvinnan då hon förutses lägga större fokus på, 

och värde vid hemmets sfär. De beskriver det som att ”(k)önsmässiga olikheter upplevs som 

en (oreflekterad) realitet och tolkas i termer av en (opåverkbar) personlighet” (Grönlund och 

Halleröd 2011, s.2). Hemmets oreflekterade organisering påverkar på detta sätt samhällets 

struktur, och jämställdhetens pris i form av obekväma argumentationer och rubbande av 

traditionella mönster blir enligt författarna en nödvändig uppoffring för jämställdhetens totala 

samhälleliga genomsyrande. Här visas det hur viktigt det är med forskning om ojämlikhetens 

ursprung och vikten av direkt förändring vilket jag vill försöka bidra till genom att belysa 

diskursen om maktfördelningens flerdimensionella inverkan på en trögföränderlig vardag av 

orättvisa. 

 

2.2.5. Sammanfattning 

Många olika förklaringsmodeller har testats för att förklara roller i olika sfärer. Relationen 

mellan man och kvinna är troligtvis den mest omdiskuterade relationen där begreppet makt är 

frekvent återkommande. Hur detta förhållande ser ut, och på vilken nivå man bör leta för att 

hitta grunden till problem gällande ojämn maktfördelning är svårt att säga men många 

forskare har analyserat relationer mellan sfärer i samhället för att komma närmre en förklaring 

och komma ett steg närmre en förändring. 
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Det finns stora skillnader mellan hushållsarbete och barnomsorg gällande affektionsvärdet 

och gällande de reflekterade preferenserna där att vara hemma med barn ses som 

eftersträvansvärt medan hushållsarbetet mer ses som ett nödvändigt ont. För denna studies 

syfte blir de båda områdena till viss del jämförbara då en jämställd fördelning av 

föräldraledighet ofta påverkas positivt av relativa resurser. Till exempel har många studier 

redan visat på hur kvinnors utbildning och inkomst har en positiv effekt på mannens uttag av 

föräldraledighet vilket kan ses ur ett maktperspektiv där relativa resurser utgör grunden till 

rådande maktbalans i hemmet. Här kan även effekten av kvinnans resurser i förhållande till 

mannens resurser ses som en avgörande faktor för hur beslutet om fördelningen tas. Viktigt är 

dock att understryka maktförhållandets obalans då mannens relativa resurser inte har visat sig 

ha samma slagkraftiga effekt som kvinnans vilket skulle kunna förklaras med mannens 

övervägande normativa maktinnehav i resten av samhället som kan visas med löneskillnader, 

arbetspositioner, med mera.  Olika dimensioner av maktbegreppet blir därför nödvändigt för 

analysen av de resultat som genom denna uppsats framkommer. 

 

 

3. Data & Metod 

Kapitlet inleds med en redovisning av studiens datamaterial samt en tabell som visar studiens 

population. Därefter redovisas för de avgränsningar som gjorts varpå studiens beroende samt 

oberoende variabler presenteras med respektive deskriptiva tabeller. En tabell visas även för 

de öppna svarsalternativen för att ge en inblick i hur processen av min kodning gått till. 

 

3.1. Data  

Jag önskar göra en analys baserad på datamaterialet Tid och Pengar som är en undersökning 

gjord av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Riksförsäkringsverket. Resultat från 

datamaterialet redovisades som en del av Socialförsäkringsboken 2003, där temat var 

”Mamma, pappa, barn – tid och pengar”. Studien är baserad på telefonintervjuer av mammor 

och pappor till barn födda 1993 respektive 1999. Föräldrarna intervjuas om sin inställning till 

olika områden gällande barnomsorg och föräldraledighet. Frågorna rörde tid, ekonomi, balans 

i livet, med mera. Urvalet gjordes obundet slumpmässigt ur databasen LINDA varpå 

datamaterialet kompletterats med registerdata för utbildning och inkomst med mera, vilket jag 
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valt att använda mig av i denna studie. Av de 4000 tillfrågade föräldrarna resulterade 

undersökningen i en svarsfrekvens på 79,8 procent. Totalt ingår 3164 personer i 

intervjustudien som utfördes över telefon. De svarande har fått svara på frågor om såväl sig 

själv som om sin partner. Intervjuerna har utförts med den vårdnadshavare barnet bodde med, 

och om barnet bodde med båda valdes en av dem slumpmässigt. Något högre andel kvinnor 

än män ingår därmed i urvalet, då det är fler kvinnor än män som bor med sina barn.  

  

Tabell 1. Översikt av populationen.   

Datamaterialets population   

Svarande kvinnor 1955 st 

Svarande män 1209 st 

 
Barn födda 1993 1586 st 

Barn födda 1999 1578 st 

Total population 3164 st 

Antal svarande, samt antal svarande för respektive år barnet är fött.  

 

3.1.1. Avgränsningar 

I denna studie har jag valt att studera hur föräldraledigheten påverkas av olika faktorer som 

teoretiskt kan relateras till maktfördelning inom relationer. För att göra detta analyserar jag 

bland annat de öppna svarsalternativen som givits på en fråga vilken handlar om vad som styrt 

fördelningen av föräldraledigheten. En fråga har även ställts i intervjuundersökningen 

gällande vad som varit näst viktigast för hur fördelningen av föräldraledigheten gjorts. Denna 

fråga hade kunnat fungera som ytterligare ett komplement för syftet, men uteslöts på grund av 

tidsbrist. I den ursprungliga intervjuundersökningen ställdes även en fråga gällande vad som 

styrde den sammanlagda tiden av föräldraledighet. Detta hade varit intressant att inkludera i 

studien men får lämnas till framtida forskning på grund av studiens knappa utrymme och 

begränsade tid. 

 

3.2. Metod 

Studien genomförs med en kvantitativ ansats då generaliseringar till populationen eftersträvas. 

Statistiskt signifikanta samband söks mellan olika variabler som kan relateras till 

maktfördelning och föräldraledighetens längd. Studien fokuserar på tre olika utfall där längd 

på föräldraledigheten för respektive förälder behandlas, samt hur den procentuella 
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fördelningen mellan föräldrarna ser ut. Syftet är att undersöka vilka faktorer som samvarierar 

med utfallet.  

 

Analysen görs med hjälp av OLS regression. För att denna metod skall vara användbar krävs att 

den beroende variabeln är kontinuerlig (intervall- eller kvotskala) vilket gäller för såväl 

föräldraledighetens längd som för procentuell andel. Multivariat regression användas för att 

beskriva relationen mellan flera variabler, Χi och den beroende variabeln, Y. En multivariat 

regression säger oss i vilken utsträckning varje oberoende variabel unikt förklarar den 

beroende variabeln. Med hjälp av en regression har jag möjlighet att undersöka hur mycket av 

variansen i den beroende variabeln som kan föras tillbaka på de oberoende variablerna i min 

analys. Då en multipel regressionsanalys genomförs räknar jag med en viss oförklarad varians 

då metoden inte är deterministisk. R2-värdet anger hur mycket bättre prediktionerna blir 

genom regressionerna i jämförelse med om bara medelvärdet skulle vara känt (Edling och 

Hedström 2003, s.93).  

 

De öppna svarsalternativen till frågan om vad som styrt föräldraledighetens uppdelning har 

jag kodat i två steg. Först kodas svaren i 21 olika kategorier för att sedan i steg två grupperas i 

teman som framträder vara sociologiskt intressanta för denna studie. Behandling av de öppna 

svarsalternativen har tidigare gjorts av bland andra Josefsson (2007) men då i annat syfte, 

vilket resulterar i ett avvikande resultat från hur variablerna i denna studie formats.  

 

3.3. Studiens beroende variabler 

I detta avsnitt beskrivs de beroende variabler studien intresserar sig för. Denna studie baseras 

på tre olika beroende variabler vilka är moderns andel av föräldraledigheten i procent, samt 

moderns respektive faderns föräldraledighet i antal veckor. Man bör veta att mycket av de 

data som denna studie bygger på kommer från vad föräldrarna själva angett vid 

intervjutillfället. Statistiken som redovisas här är alltså inte direkt kopplad till det exakta 

antalet dagar med föräldrapenning vilket gör att siffrorna skiljer sig något från officiell 

statistik.  

 

Föräldraledigheten handlar om den lagliga rätt som föräldrar har att vara ledig från arbetet, 

med eller utan föräldrapenning. Föräldrapenningen är den ersättning man som förälder får för 

att ha möjlighet att vara borta från arbetet för att kunna vara hemma med sitt barn. 
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Föräldrapenning har man möjlighet att få 480 dagar per barn, och vid gemensam vårdnad 

betyder detta 240 dagar var för föräldrarna (Försäkringskassan 2008, 2011). Skillnaden 

mellan föräldraledighet, som denna studie inriktar sig på, och föräldrapenning är alltså rätten 

att vara ledig med eller utan ersättning under barnets första åtta år. Män tenderar i högre 

utsträckning än kvinnor anpassa sin föräldraledighet efter antal dagar med föräldrapenning 

(Berggren 2004, s.35). Detta gör det för denna studie extra intressant att granska just tre olika 

dimensioner av föräldraledigheten; mammans tid, pappans tid, samt den procentuella 

fördelningen. Analysen av vad som påverkar föräldraledighetens uppdelning behöver dessa 

tre delar för komma närmare en faktisk spegling av vad som påverkar fenomenet 

föräldraledighet och hur denna påverkas. Den procentuella fördelningen blir extra relevant att 

inkludera då jag inte har möjlighet att granska sambanden mellan mannens och kvinnans 

egenskaper inom varje familj på grund av den begränsningen i datamaterialet.  

 

Tabell 2. Beroende variabler i översikt 

Genomsnittligt värde (standardavvikelse inom parentes) 

Föräldraledighet, antal veckor, modern 65.0  
(25.9) 

Föräldraledighet, antal veckor, fadern 6.8  
(12.3) 

Moderns andel av föräldraledigheten  89.5 % 
(17.4) 

Antal veckor samt procentandelar har avrundats till en decimal. 

 

Standardavvikelsen visar här den typiska avvikelsen kring medelvärdet (Edling och Hedström 

2003, s.30). Denna är störst för moderns antal veckor med en standardavvikelse på 25,9 

enheter och minst är avvikelserna för faderns antal veckor.    

 

3.4. Studiens oberoende variabler 

Detta avsnitt behandlar studiens oberoende variabler. I denna uppsats väljer jag att titta på ett 

flertal oberoende variabler som kan relateras till makt. Hur föräldrar svarat på frågan vad som 

avgjorde föräldraledighetens fördelning lägger en del av grunden för analysen, där moderns 

respektive faderns vilja att vara hemma, samt huruvida arbetet uppges ha styrt behandlas. Hur 

en traditionell inställning till föräldraledighet påverkar föräldraledigheten blir även det 

intressant för att undersöka attityders inverkan på mannens respektive kvinnans uttag av 

föräldraledighet. Ur ett maktperspektiv blir det även intressant att se på hur resurser i form av 
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inkomst, ålder och utbildning påverkar fördelningen av föräldrars uttag av föräldraledighet. 

Maktbegreppet knyts samman då teorier om relativa resurser och sociala normer säger att 

värderingar är beroende av olika former av sociala egenskaper (se bl.a. Van Duk och Siegers 

1996). Individen kan även genom relativa resurser tänkas få en bra förhandlingsposition i 

familjen. Tidigare studier har visat på skillnader i föräldraledighetens fördelning beroende på 

ålder vilket skulle kunna ha sin grund i kontextuella skiftningar av värderingar och normer. 

En annan intressant aspekt är att teorier säger att traditionella könsroller tenderar bli tydligare 

i och med att familjen växer (Becker 1993, s.398).  

 

Som oberoende variabler har jag alltså valt variabler som kan relateras till teorier om 

maktresurser samt könsroller då jag hoppas få veta på vilket sätt dessa påverkar utfallet av 

fördelning och tid mellan man och kvinna i familjen.  De första fem variablerna som 

redovisas bygger på frågan gällande vad som styrt fördelningen av föräldraledigheten mellan 

föräldrarna. Frågan vilken lyder ordagrant; ”Vad var det främst som styrde att ni fördelade 

föräldraledigheten mellan er som ni gjorde?”. Svarsalternativen är kompletterade med 

uppgifter från en fråga där respondenten fått möjlighet att fylla i annat svar än givna 

svarsalternativ. Dessa öppna svar har kodats och resulterat i 21 olika kategorier från vilka 

matchande svar till frågan med de fasta svarsalternativen har kompletterats. Svarsalternativen; 

”jag ville vara hemma större delen och då fick min partner ta kortare ledighet”, samt ”min 

partner ville vara hemma större delen och då fick jag ta kortare ledighet” har kodats om för att 

gälla moderns respektive faderns val att vara hemma. Det samma gäller för svarsalternativen; 

”mitt arbete” samt ”min partners arbete” som svar till vad som styrt fördelningen. Den 

svarande har angivit ett svar som kan ge information om båda föräldrarna vilket gör att mina 

kategoriseringar gäller för båda föräldrarna. Då moder eller fader nämns kan detta alltså 

betyda den svarande eller dennes partner. Nedan redovisas för hur jag valt att koda de öppna 

svarsalternativen. Svaren visas efter hur många kvinnor och män som svarat på respektive 

varje kategori, samt totalt antal svarande. Kategorin Arbetslös syftar på svar som ”mamman 

hade inte nåt arbete just då” eller ”Jag var arbetslös vid tillfället”. Detta betyder alltså att 

tabellen nedan endast visar vem som givit respektive anledning till fördelningen av 

föräldraledigheten. Detta bidrar till att då tabellen visar antalet kvinnor som angivit 

arbetslöshet som anledning behöver detta inte betyda att det varit den svarande kvinnan som 

varit arbetslös utan hon kan även ha angivit svaret att hennes man varit arbetslös. Detta gäller 

även för kategorierna Sjukskriven och Studerande. Hade det varit relevant att ta med dessa 

kategorier i de regressionsanalyser som senare utförts hade ett förtydligande av dessa 



 

17 

 

kategorier varit nödvändig för att kunna göra en tolkning av resultaten. Detta förtydligande 

har utförts på variablerna för moderns respektive faderns val att vara hemma samt då arbetet 

uppges ha styrt fördelningen, då dessa inkluderats i studiens analys.   

 

Tabell 3.  Öppna svarsalternativen, kodade.  

Öppna svar Kvinna Man Totalt 

antal 

svarande 

%  
(n=463)  

Arbetslös 89 49 138 29,8 

Sjukskriven 18 9 27 5,8 

Studerande 41 21 62 13,4 

Moderns arbete 6 6 12 2,6 

Faderns arbete 7 4 11 2,4 

Frånvarande förälder 42 4 46 9,9 

Ointresserad fader 11 0 11 2,4 

Yrkets karaktär 9 7 16 3,4 

Tradition 7 11 18 3,9 

Oreflekterat 2 10 12 2,6 

Moderns vilja 8 7 15 3,2 

Faderns vilja 1 3 4 0,9 

Moderns beslut 2 1 3 0,6 

Faderns beslut 4 5 9 1,9 

Gemensamt beslut 12 18 30 6,5 

Bekvämlighet 10 7 17 3,7 

Amning  2 0 2 0,4 

Ekonomi 2 2 4 0,9 

Syskon 5 3 8 1,7 

Obligatorisk månad 3 1 4 0,9 

Barnets behov 9 5 14 3 

TOTAL: 290 173 463 100 

Varje procentandel har avrundats till en decimal. Procenten visas för andel  

svarande för varje skapad kategori av de öppna svaren. Kvinna respektive man 

anger könet på den svarande. 

 

Förälderns beslut respektive vilja kan tyckas syfta på samma sak, men då det kommer till 

kategorin för beslut handlar det här inte alltid om att vilja vara hemma utan kan även syfta på 

att man valt att inte vara hemma och den andra förälderns situation bestämts utefter detta.  
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Traditionell inställning bygger på fyra kategorier av de kodade öppna svaren. Olika 

konstellationer testades för att slutligen resultera i kategorierna; ”ointresserad far”, 

”tradition”, ”oreflekterat”, samt ”obligatorisk månad”. Valet baserades på noggrann 

granskning av de givna svaren, samt högst förklaringsfaktor. Exempel på hur dessa svar 

kunde se ut är som följande: 

 

Ointresserad far: 

”Pappan ville inte vara hemma”, ”pappan hade ingen lust”, ” Pappan inte intresserad av att 

vara hemma”. 

 

Tradition: 

”Roller & värderingar som man har sedan gammalt”, ” Det kändes rätt att mamman var 

hemma med barn”, ”Det är bättre om mamman är hemma med barnet”, ”könsroller”. 

 

Oreflekterat: 

”Som det föll sig”, ” Det blev så bara”, ” Det bara blev så att jag var hemma”. 

 

Obligatorisk månad: 

”Fanns bara en pappamånad”, ”Vi var tvu[n]gna. 1 månad ska pappan ha”, ”obligatorisk 

pappamånad”. 

 

3.4.1. Variabler i översikt 

Tabell 4 visar hur statistiken för frågan gällande vad som styrt fördelningen av 

föräldraledigheten såg ut, innan komplettering av de öppna svarsalternativen. Det som 

redovisas nedan är alltså givna svar till de ursprungliga kategorierna. 

 

Tabell 4. Ursprungsmaterialet (n=1560) 

Svarande:  Kvinna Man Total 

Moderns val att vara hemma 528 164 692 

Faderns val att vara hemma 19 61 80 

Moderns arbete 151 55 206 

Faderns arbete 339 243 582 

Antal svarande för respektive svarsalternativ. Innan komplettering. 
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Tabell 5 visar statistiken efter komplettering för ovanstående frågor samt för den nya 

kategorin för traditionell inställning. 

 

 
Tabell 5. Kompletterad modell (n=1647) 

Svarande: Kvinna Man Total 

Moderns val att vara hemma 534 174 708 

Faderns val att vara hemma 22 62 84 

Moderns arbete 157 61 218 

Faderns arbete 345 247 592 

Tradition 23 22   45 

Antal svarande för respektive svarsalternativ, kompletterat med öppna svar. 

 

I de båda tabellerna kan man tydligt se en tendens av att det oftast är kvinnan som uttrycker 

en vilja att vara hemma med barnet, medan mannens arbete oftare nämns som orsak till 

fördelningen än kvinnans arbete. 

 

Följande fem variabler behandlas på grund av dess sociologiska relevans med hänvisning till 

maktresursteori samt teorier gällande genus och könsroller.  

 

3.4.2. Utbildning 

Utbildningsvariabeln har skapats efter uppgiven utbildningsgrad och dikotomiserats under 

kategorierna förgymnasial-, gymnasial- och eftergymnasial utbildning. Variabler är 

konstruerade för kvinnan respektive mannen och är baserat på de registerdata som materialet 

kompletterats med. 

 

3.4.3. Inkomst 

Inkomstvariabeln är konstruerad efter förälderns inkomst vid barnets födelse. Variabler är 

konstruerade separat för mannen respektive kvinnan och kategoriserade som låg-, medel- hög 

inkomst, samt över taket. Kategorierna är tagna ur tidigare forskning där låg inkomst står för 

upp till 91000 kronor om året, medel står för mellan 91001-182000 kronor, hög inkomst står 

för 182001-273000 kronor. Över taket står för 27300 kronor och uppåt då detta är taket för 

procentuell ersättning i föräldraförsäkringen då ersättningen under föräldraledigheten är 

knuten till inkomsten före barnets födelse. Även denna variabel är baserat på registerdata. 

med. 
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3.4.4. Ålder 

Åldersvariabeln har kodats efter förälderns ålder vid barnets födsel. Variabler för kvinna och 

en för man är skapade och kategoriserade i fyra delar vilka är; till och med 25 år, mellan 26 

och 30 år, 31-35 år, samt över 35 år.  

 

3.4.5. Syskon 

Variabeln för syskon har konstruerats som en dummyvariabel för antingen inga syskon vid 

barnets födelse respektive syskon vid barnets födelse. 

 

3.4.6. Variabler i översikt 

I tabellen nedan redovisas för studiens oberoende variabler; utbildning, ålder, inkomst, samt 

syskon. Variabler för barnets födelseår samt för relationsstatus i termerna har inkluderats i 

regressionerna som kontrollvariabler.  Materialet är uppdelat efter man och kvinna och består 

där med av både de uppgifter den svarande givit om sig själv, samt vad den svarande uppgivit 

om sin partner.  

 

Tabell 6a. Övriga oberoende variabler. Andel och antal. 

Variabel Kvinna  

% (n)   

Man  

% (n)    

Internt bortfall  

% (n) 

Utbildning  

 

  Kvinna: 7,5(237) 

Man: 11,3(356) 

Förgymnasial 13,4(423) 11,4(360)  

Gymnasial 48,9(1546) 48,6(1538)  

Eftergymnasial 30,3(958) 28,8(910)  

     

Inkomst 

 

  Kvinna: 2,9(93) 

Man: 13,7(435) 

Låg 21,9(694) 7,5(238)  

Medel  56,2(1779) 28,0(887)  

Hög 16,7(527) 40,8(1292)  

Över taket 2,2(71) 9,9(312)  
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Ålder   Kvinna: 0,2(7) 

Man: 5,2(163) 

T.o.m. 25 år 27,5(870) 13,7(433)  

26-30 år 38,2(1210) 32,0(1013)  

31-35 år 25,5(806) 29,9(945)  

Över 35 år 8,6(271) 19,3(610)  

    

Syskon vid barnets 

födelse 

 

57,3(1813)   

Födelseår   

1993 50,1(1586)   

1999 49,9(1578) 

 

 

Gift/sambo  86,8(2746) 0,0(1) 

Ensamstående 13,2(417)  

Varje procentandel har avrundats till en decimal. 

 

 

3.5. Studiens kvalitet 

Med en stegvis utökad regression hoppas jag tydligt kunna redovisa mina resultat samt få en 

klar bild av samband, dess riktning och styrka. Nedan diskuteras mina variablers kvalitet samt 

mina mätningars tillförlitlighet.  

 

3.5.1. Validitet och reliabilitet 

En studies reliabilitet handlar om pålitlighet hos mått och mätningar (Bryman 2002, s.86). 

Validitet innebär att det som avses mätas är det som verkligen mäts. Ytvaliditet handlar om 

hur ett mått speglar innehållet i ett aktuellt begrepp (Bryman 2002, s.88). I denna uppsats har 

jag valt att fördjupa mig i de svar som varit helt öppna för respondenten. Med detta följer att 

mina tolkningar av angivna svar till viss del oundvikligen spelar in. För de fyra kategorierna 

gällande val att vara hemma samt arbetet styrde, har jag någorlunda enkelt kunnat placera 

dessa under respektive genre. Variabeln Tradition som anledning till föräldraledighetens 
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fördelning är ett begrepp som jag skapat utifrån mina subjektiva tolkningar av de öppna 

svarsalternativen. Genom upprepade genomgångar av de öppna svaren har jag kommit fram 

till slutsatsen att fyra kategorier kan tolkas som traditionell inställning till föräldraledigheten 

som avspeglar en könsrollstypisk syn på fördelningen. Jag har kommit fram till den slutgiltiga 

variabeln genom noga övervägande och jämförelser mellan olika sammansättningar vilket jag 

anser ger slutresultatet starkare ytvaliditet.    

 

Då studiens intervjuer är gjorda tio respektive fyra år efter barnets födelse, kan man fråga sig i 

vilken utsträckning angivna svar beror på tankar och diskussioner som funnits inför 

föräldraledigheten, eller om svaren är efterkonstruktioner som formats efter hur fördelningen 

sedan blivit. Det finns en stor möjlighet att svar gällande jämställdhet, arbetets påverkan eller 

annat konstruerats för att matcha verkligheten. Med detta menar jag att sambandets riktning 

kan vara svårt att utröna då man inte kan vara säker på om attityder och värderingar är en 

efterkonstruktion eller om de funnits där från början och varit den avgörande faktorn i frågan. 

Detta berör på sätt och vis såväl validiteten som reliabiliteten då vi inte med säkerhet vet om 

angivna svar reflekterar tanken bakom frågan och då inte mäter vad den avser mäta, på 

samma sätt som att måtten då inte blir tillförlitliga. Detta kan ses som ett problem, men kan 

också ses som en realitet som i sig är sociologiskt intressant. Jag anser här inte att detta 

påverkar studiens kvalitet avsevärt då syftet är att analysera ett maktförhållande där 

tidsaspekten inte är avgörande. Problemet analyseras dock ytterligare i diskussionsavsnittet.    

 

 

4. Resultat 

Nedan redovisas resultat för de tre olika regressioner som utgör studiens analys. Analysen 

bygger på regressioner för studiens tre beroende variabler. Analysen har skett i flera steg där 

variablerna lagts till en efter en för att synliggöra effekter de oberoende variablerna kan 

tänkas ha på varandra. Slutversionen redovisas och samband på minst fem procents 

signifikansnivå diskuteras. 

 



 

23 

 

4.1. Moderns andel av föräldraledigheten 

I tabell 7 redovisas oberoende variabler mot den beroende variabeln för moderns andel av 

föräldraledigheten. De oberoende variablerna bygger på den information som givits av den 

svarande.  

 

Tabell 7. Regressionsmodell gällande moderns andel av föräldraledigheten.  

Moderns andel B Sig 

Konstant 90,1*** 0,000 

Val att vara hemma, Modern 5,5*** 0,000 

Val att vara hemma, Fadern -4,9* 0,014 

Arbetet styrde, Modern -6,8*** 0,000 

Arbetet styrde, Fadern 5,5*** 0,000 

Traditionell inställning 6,3** 0,013 

   

Ålder: 

(referenskategori = < 25 år) 

  

26-30 år, Modern 0,2 0,782 

31-35 år, Modern 0,7 0,501 

>35 år, Modern -0,6 0,670 

 

26-30 år, Fadern -1,4 0,148 

31-35 år, Fadern -1,3 0,232 

>35 år, Fadern -1,6 0,193 

   

Utbildning: 

(referenskategori =grundutbildning) 

  

Gymnasial, Modern 2,3** 0,007 

Eftergymnasial, Modern -0,8 0,450 

   

Gymnasial, Fadern -0,7 0,445 

Eftergymnasial, Fadern -2,2* 0,030 

   

Inkomst: 

(referenskategori =låg) 

  

Medel, Modern 3,9*** 0,000 
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Hög, Modern 0,8 0,430 

Över taket, Modern -3,6 0,103 

 

Medel, Fadern -5,3*** 0,000 

Hög, Fadern -3,8*** 0,000 

Över taket, Fadern -3,8** 0,006 

   

Syskon (Ja) 1,0 0,134 

Barn fött 1999, inte 1993 -0,9 0,336 

Gift -1,4* 0,033 

Adjusted R2=0,85   * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001  

 

Jag testade för variablerna gällande val att vara hemma samt föräldrarnas arbeten som orsak 

till fördelningen i två steg. Först innan komplettering från de öppna svarsalternativen, sedan 

efter, för att se om kompletteringen haft någon effekt på resultaten. Effekten ändrades något i 

och med kompletteringen och R2 ökade från ett justerat R2 på 0,041 innan komplettering till 

ett R2 på 0,047 i kompletterad modell. Variabeln för att moderns arbete styrt fördelningen 

visade tydligast förändring efter kompletteringen där tendensen att hon då är hemma kortare 

blev ännu starkare. Övriga variabler visade ingen nämnvärd förändring. 

 

Regressionerna visar att moderns val att vara hemma har ett positivt samband med moderns 

andel av föräldraledigheten då denna tenderar öka med drygt fem procentenheter. Faderns val 

att vara hemma visar ett samband där moderns andel tenderar vara nästan fem procent mindre 

då faderns vilja att vara hemma styrt fördelningen.  Då moderns arbete uppges ha styrt 

fördelningen tenderar hennes andel sjunka med nästan sju procentenheter, och då faderns 

arbete styrt ger detta en ökning av moderns andel med över fem procentenheter. En 

traditionell inställning till föräldraledigheten visar samband med moderns andel av 

föräldraledigheten där hennes andel tenderar vara över sex procentenheter större än i 

förhållanden som inte uttryckt traditionell inställning enligt denna operationalisering av 

begreppet. Variabler för ålder ökade justerat R2 till 0,053. Kvinnans ålder visar ingen 

signifikant effekt på hennes andel, men mannens ålder visar ett negativt samband med 

moderns andel av föräldraledigheten med runt tre procentenheter i jämförelse med 

förhållanden där mannen är 25 år eller yngre. Fadern visar då alltså en tendens att ta ut en 

större andel av föräldraledigheten. I nästa steg lades variabler för utbildning till, vilket ökade 

justerat R2 till 0,065. Signifikansen för faderns ålder försvann helt i och med inkluderad 
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variabel för utbildning. Eftergymnasial utbildning för fadern tenderar minska moderns andel 

med över tre procentenheter i jämförelse med låg utbildning för fadern. Ingen av resterande 

variabler för utbildning visar någon signifikant effekt på moderns andel av föräldraledigheten. 

Då föräldrarnas inkomst lades till i regressionen ökade justerat R2 till 0,084. Moderns 

inkomst visade effekt på hennes andel av föräldraledigheten där en kvinna med medelinkomst 

tenderar ta ut nästan fyra procentenheter större andel av föräldraledighet än en kvinna med låg 

inkomst. Signifikanta samband för kvinnor med hög inkomst respektive över taket fanns inte. 

Faderns inkomst visade på ett negativt samband med moderns andel av föräldraledigheten. 

Enkelt uttryckt visades det att i förhållanden där mannen har låg inkomst tenderar modern ta 

ut större andel av föräldraledigheten än då mannen har högre inkomst. Varken syskon ellet 

barnets födelseår visade någon signifikant effekt på moderns andel av föräldraledigheten.  

 

4.2. Moderns antal veckor föräldraledighet 

I tabell 8 redovisas oberoende variabler mot den beroende variabeln för moderns längd på 

föräldraledigheten, räknat i antal veckor. De oberoende variablerna bygger på den information 

som givits av den svarande.  

 

Tabell 8. Regressionsmodell för moderns längd på föräldraledigheten. 

(antal veckor)  

Moderns föräldraledighet B Sig 

Konstant 56,8*** 0,000 

Val att vara hemma, Modern 6,0*** 0,000 

Val att vara hemma, Fadern 0,1 0,983 

Arbetet styrde, Modern -7,7*** 0,000 

Arbetet styrde, Fadern 5,6*** 0,000 

Traditionell inställning 6,0 0,117 

 

Ålder: 

(referenskategori = < 25 år) 

  

26-30 år, Modern 1,9 0,144 

31-35 år, Modern 4,4** 0,005 

>35 år, Modern 2,1 0,330 
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26-30 år, Fadern -1,5 0,311 

31-35 år, Fadern -0,5 0,745 

>35 år, Fadern -2,7 0,148 

 

Utbildning: 

(referenskategori =grundutbildning) 

  

Gymnasial, Modern 4,1** 0,001 

Eftergymnasial, Modern 1,6 0,288 

Gymnasial, Fadern 0,9 0,479 

Eftergymnasial, Fadern 2,1 0,171 

 

Inkomst: 

(referenskategori =låg) 

  

Medel, Modern 3,0* 0,012 

Hög, Modern 0,2 0,882 

Över taket, Modern -4,6 0,170 

 

Medel, Fadern 1,6 0,272 

Hög, Fadern 4,2** 0,003 

Över taket, Fadern 5,1* 0,014 

 

Syskon (Ja) -1,9 0,062 

Barn fött 1999, inte 1993 -5,0*** 0,000 

Gift 1,4 0,338 

Adjusted R2=0,42  * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

 

Då jag testade för variablerna gällande val att vara hemma samt föräldrarnas arbeten som 

orsak till fördelningen, visade resultaten för regressionen innan komplettering ett justerat R2 

på 0,016. Kompletterad modell visade en ökning till 0,020. Moderns val att vara hemma 

visade en signifikant positiv effekt där moderns föräldraledighet tenderar öka med sex veckor. 

Då moderns arbete uppges ha styrt fördelningen tenderar hennes föräldraledighet minska med 

sju veckor, och då faderns arbete styrt ger detta en ökning av moderns föräldraledighet med 

knappt sex veckor. Effekten av moderns val att arbeta visar alltså större effekt än vad faderns 

val att arbeta gör. Traditionell inställning visar inga signifikanta samband med moderns tid av 

föräldraledighet. 
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 Kvinnor mellan 31-35 år tenderar ta ut över fyra veckor längre föräldraledighet än kvinnor 

upp till och med 25 år. Då variabler för utbildning inkluderas ökar justerat R2 till 0,027. 

Moderns utbildning påverkar hennes föräldraledighet på så sätt att kvinnor med gymnasial 

utbildning tenderar ta ut drygt fyra veckor mer föräldraledighet än kvinnor med förgymnasial 

utbildning. Samma effekt gäller inte för eftergymnasial utbildning för modern. Variabeln för 

inkomst gav ett starkare justerat R2 på 0,034. Kvinnor med medelinkomst tenderar ta ut något 

längre föräldraledighet än kvinnor med låg inkomst. Kvinnor vars män är höginkomsttagande 

eller tjänar över taket, tenderar ta ut längre föräldraledighet än då mannen har låg inkomst. 

Syskon visade sig inte ha någon signifikant effekt på moderns tid i föräldraledighet. Barnets 

födelseår visade signifikant effekt på moderns föräldraledighet där mödrar till barn födda 

1999 tenderar ta ut fem veckor kortare föräldraledighet än mödrar till barn födda 1993. 

 

4.3. Faderns antal veckor föräldraledighet 
 

I tabell 9 redovisas oberoende variabler mot den beroende variabeln för moderns längd på 

föräldraledigheten, räknat i antal veckor. De oberoende variablerna bygger på den information 

som givits av den svarande.  

 
Tabell 9. Regressionsmodell för faderns längd på föräldraledigheten. 

(antal veckor)  

Faderns föräldraledighet B Sig 

Konstant 5,1*** 0,000 

Val att vara hemma, Modern 3,6*** 0,000 

Val att vara hemma, Fadern 3,2* 0,019 

Arbetet styrde, Modern 4,0*** 0,000 

Arbetet styrde, Fadern -3,8*** 0,000 

Traditionell inställning -4,6* 0,010 

   

Ålder: 

(referenskategori = < 25 år) 

  

26-30 år, Modern 0,1 0,826 

31-35 år, Modern 0,4 0,587 

>35 år, Modern 1,1 0,266 
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26-30 år, Fadern 1,4 0,053 

31-35 år, Fadern 0,3 0,731 

>35 år, Fadern 0,2 0,833 

   

Utbildning: 

(referenskategori =grundutbildning) 

  

Gymnasial, Modern -1,5** 0,009 

Eftergymnasial, Modern 0,6 0,375 

 

Gymnasial, Fadern 0,6 0,291 

Eftergymnasial, Fadern 1,7* 0,021 

 

Inkomst: 

(referenskategori =låg) 

  

Medel, Modern -1,5** 0,006 

Hög, Modern 1,1 0,125 

Över taket, Modern 5,0** 0,001 

 

Medel, Fadern 3,9*** 0,000 

Hög, Fadern 2,1** 0,001 

Över taket, Fadern 1,9** 0,047 

 

Syskon (Ja) -1,3** 0,005 

Barn fött 1999, inte 1993 0,6 0,235 

Gift 0,9 0,178 

Adjusted R2=0,82  * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

  

Då jag testade för variablerna gällande val att vara hemma samt föräldrarnas arbeten som 

orsak till fördelningen mot den beroende variabeln för faderns längd på föräldraledigheten, 

visade justerat R2 på 0,037 innan komplettering från de öppna svarsalternativen. Efter 

kompletteringen ökade R2 till 0,040. Moderns val att vara hemma visade en signifikant 

negativ effekt där faderns föräldraledighet tenderar minska med drygt tre och en halv vecka. 

Faderns val att vara hemma ökar faderns föräldraledighet med drygt tre veckor. Då moderns 

arbete uppges ha styrt fördelningen tenderar faderns föräldraledighet öka med fyra veckor, 

och då faderns arbete styrt ger detta en minskning för hans föräldraledighet med nästan fyra 

veckor. Inkluderad variabel för traditionell inställning visar en negativ effekt på faderns 
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föräldraledighet med över fyra och en halv vecka. Ålder visade ingen signifikant effekt med 

faderns tid i föräldraledighet. Variabeln för utbildning ökade justerat R2 till 0,059. Gymnasial 

utbildning för kvinnan tenderar ha en negativ effekt på faderns föräldraledighet då denna 

tenderar vara 1,5 veckor kortare än då kvinnan har förgymnasial utbildning. Eftergymnasial 

utbildning för mannen tenderar påverka faderns föräldraledighet positivt genom en ökning 

med nästan två veckor. Justerat R2 ökar till 0,079 i och med att inkomst inkluderas. I 

förhållanden där kvinnan har medelinkomst tenderar detta att ha en negativ effekt på faderns 

föräldraledighet där denna tenderar vara 1,5 veckor kortare än i förhållanden där modern har 

låg inkomst. Då kvinnan har inkomst över taket tenderar mannen istället ta ut fem veckor 

längre föräldraledighet än då kvinnan har låg inkomst. Män med medelinkomst tenderar ta ut 

nästan fyra veckor längre föräldraledighet än män med låg inkomst, män med hög inkomst 

visar en ökning med drygt två veckor, och män med inkomst över taket visar en ökning med 

knappt två veckor i jämförelse med män med låg inkomst. Syskon visar en minskning av 

faderns föräldraledighet med drygt en vecka. Varken relationsstatus eller barnets födelseår 

visar något signifikant samband med faderns längd på föräldraledigheten. 

 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera sambandet mellan faktorer som kan visa på 

maktfördelning inom en familj, och föräldraledighetens längd. Utifrån frågeställningen om 

vilka faktorer som påverkar fördelningen av föräldraledighet har tre regressioner testats för 

kvinnans och mannens längd på föräldraledigheten, samt för kvinnans andel av 

föräldraledigheten. Nedan följer en diskussion gällande de resultat som framkommit utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

De teorier jag använt kan delvis förklara visade samband, men en stor del av kvinnans 

föräldraledighetsuttag lämnas oförklarad. Kvinnans val att vara hemma visar en starkare 

positiv effekt på andel och längd på föräldraledigheten än vad mannens val att vara hemma 

gör. Detta överensstämmer med resultat från Almqvist med fleras studie från 2010 där 

kvinnans val har större slagkraftighet än mannens (Almqvist, m.fl. 2010, s.16). Samma effekt 

gäller för kvinnans arbete som orsak till fördelningen då detta ger en starkare negativ effekt på 

andel och längd på föräldraledigheten än då mannens arbete anges ha styrt. Faderns arbete 
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visar alltså inte på lika stark effekt som moderns arbete, vilket skulle kunna bero på att 

faderns arbete är en starkt bidragande faktor, och ett väl använt argument för hur 

föräldraledigheten fördelas. Genom detta blir alltså inte effekten lika stor på moderns andel av 

föräldraledigheten. Tidigare studier har ofta rört ämnet om hur mannens arbetsförhållande och 

lön ses som en mer legitim ursäkt för mindre andel gällande fördelning av sysslor i hemmet 

(se t.ex. Thompson 1991). Frågan är dock om man kan säga att effekten verkligen är större för 

kvinnan då fördelningen, tidsmässigt och procentuellt, är så pass ojämn från början. Två 

veckor längre eller kortare föräldraledighet för mannen är en ganska stor förändring då han i 

genomsnitt tar ut knappt sju veckor, medan två veckor mer eller mindre för kvinnan är en 

väldigt liten del då hon i genomsnitt tar ut cirka 65 veckor av föräldraledighet. Man bör dock 

vara försiktig med jämförelser mellan modeller, även med samma material då dessa 

jämförelser kan bli allt för svårtolkade. 

 

Kvinnans längd på föräldraledigheten visar som tidigare nämnt minst förklarad varians av de 

tre modellerna, och standardavvikelsen för prediktionerna är stor. Jag får endast 4,2 procent 

av variationen förklarad med hjälp av mina oberoende variabler. Detta kan bero på 

komplexiteten i könsroller och normer som är svåra att komma åt via denna typ av analys. 

Stor effekt visar sig moderns val att vara hemma ha, där hennes föräldraledighet tenderar öka 

med sex veckor. Det aktiva uttalade valet får alltså stor effekt för moderns längd på 

föräldraledigheten. På samma sätt som jag tidigare talat om mannens arbete och lön som mer 

legitima ursäkter för att få sin vilja igenom skulle här moderns val att vara hemma kunna 

sägas ha större legitimitet och därigenom större slagkraftighet än då mannen sägs ha velat 

vara hemma längre. Intressant är också att faderns val att vara hemma inte visar någon 

signifikant effekt på modens längd på föräldraledigheten. Med detta kan man se den stora 

skillnaden mellan man och kvinna där hennes föräldraledighet är så pass cementerad och 

självklar att förändringar i faderns attityd främst påverkar faderns egen tid.  

 

I regressionen för kvinnans längd på föräldraledigheten visar traditionell inställning ingen 

signifikant effekt vilket kan visas mot resultaten för mannen föräldraledighet, vilken tenderar 

minska kraftigt med över fyra veckor. Att kvinnans längd på föräldraledigheten inte påverkas 

signifikant skulle åter igen kunna speglas tillbaka mot de starka normer som redan ställs för 

kvinnan, vilket gör att traditionell inställning snarare påverkar mannen att vara hemma ännu 

mindre då han inte ser det som sin uppgift att vara hemma med barnet. Den procentuella 

fördelningen av föräldraledigheten påverkas av en traditionell inställning där moderns andel 
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tenderar vara runt sex procentenheter större än då annat svar stått som förklaring till 

fördelningen.  

 

Utbildning tenderar delvis ha en positiv effekt på föräldrarnas föräldraledighet där en högre 

utbildning tenderar generera en längre föräldraledighet för såväl man som kvinna. Sambandet 

gäller gymnasial utbildning för kvinnan där detta tenderar ha en positiv effekt för hennes tid i 

föräldraledighet och en negativ effekt på mannens föräldraledighet tidsmässigt. 

Eftergymnasial utbildning för mannen tenderar ha en positiv effekt på hans tid i 

föräldraledighet och en negativ effekt på kvinnans föräldraledighet tidsmässigt. Andelen av 

föräldraledighet påverkas inte markant av föräldrarnas utbildning med ett undantag för svag 

ökning för mannens andel då han har eftergymnasial utbildning. Den påverkan som utbildning 

tenderar ha på mannens och kvinnans tid av föräldraledighet skulle kunna ha sin förklaring i 

hur normer och värderingar utvecklas och moderniseras i mer heterogena miljöer och med en 

utökad världsbild som ofta sägs komma med en högre utbildning. Detta överensstämmer med 

Van Duk och Siegers studie från 1996 där moderna sociala normer tenderar bidra till en 

jämnare fördelning av omhändertagande av barn.   

 

Inkomst visar sig ha allra störst betydelse för mannens tid av föräldraledighet. Effekten av 

mannens inkomst är positiv, om än att det avtar lite för varje steg i kategoriseringen. Det 

positiva sambandet skulle kunna förklaras med hur ekonomisk position ofta har ett samband 

med yrkesmässig position, och kanske också i och med detta medför en mer flerdimensionell 

miljö, vilket överensstämmer med resultat från tidigare forskning (se t.ex. Berggren 2004). 

Sociala normer och värderingar har visat sig påverkas av den sociala miljö man befinner sig i, 

och på mer heterogena arbetsplatser med en mindre genusspecifik arbetsindelning har normer 

och värderingar möjlighet att moderniseras, vilket förändrar förhandlingssituationen inom 

hemmets sfär där nya preferenser styr fördelningen mot en ny riktning. Kvinnan behöver inte 

längre låsa sig vid bilden av den omhändertagande modern med det absoluta ansvaret för 

hemmet, medan mannen påverkas genom att se ett värde av att ta ansvar i hemmet och få en 

relation till barnet och modern, vilket skiljer sig från den traditionella synen på 

familjeförsörjarrollen. Ett problem med denna tolkning uppstår då man ser till kvinnans 

inkomst och dess effekt. Hon tenderar ju också att ta ut mer föräldraledighet då hon har en 

medelinkomst i jämförelse med då hon har låg inkomst. Enligt moderniseringsteorier för 

normer och värderingar borde kvinnan bli mer inställd på en jämlik fördelning där hon även 

skall ha halva rollen som familjeförsörjare, och där av ta ut mindre föräldraledighet. En 
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tänkbar förklaring skulle kunna vara att normer inte är lika moderniserade för kvinnans roll 

som för mannens. Den nya bilden av familjefadern har haft en kraftig förvandling i media och 

politik genom åren, men kvinnans roll har inte i samma utsträckning problematiserats och 

diskuterats. Kvinnans inkomst visar sig dock ha en tydligt stark effekt på mannens 

föräldraledighet då hon tjänar över taket för procentuell ersättning. I dessa förhållanden 

tenderar mannen ta ut cirka fem veckor mer föräldraledighet än då kvinnan har låg inkomst. 

Här kan man åter igen ana mannens starkare inriktning på den ekonomiska vinningen. 

 

Vem styr då i hemmets sfär? Mina resultat tyder på att kvinnans vilja har störst effekt på 

föräldraledighetens längd gällande om hennes val varit att stanna hemma med barnet längre 

tid eller om hennes arbete styrt fördelningen. Om man tolkar mina resultat som att kvinnan 

har makt i hemmet skulle en förklaring kunna vara att familjens förutbestämda könsroller 

tillåter modern att ta beslutet då föräldraledigheten ska fördelas, vilket hon gör utefter vad 

som anses normativt riktigt. Hon väljer alltså att vara hemma längre ju mer resurser hon 

tillhandahåller då detta är vad hon borde göra ur ett normativt perspektiv. Hur mannens 

föräldraledighet ser ut styrs främst av ekonomin. Detta betyder dock inte att desto mer han 

tjänar, desto mer jobbar han, utan snarare blir vinsten en annan om han väljer att vara hemma 

då ekonomin är mer stabil. Tjänar han mer väljer han att stanna hemma längre. Vad kan man 

då utläsa av detta? En tolkning är att mannen främst styrs av rationella vinstinriktade mål 

medan kvinnan styrs av normer och könsroller. Att mannen då han tjänar mer väljer att stanna 

hemma längre skulle kunna ha sin förklaring i de materiella tillgångar som följer med god 

ekonomi. Med en tryggare ekonomi kommer en bekvämare miljö i hemmet vilket skulle 

kunna kompensera för den ekonomiska förlust som följer med att ta ut längre föräldraledighet. 

En viktig del av denna bekvämlighet jag nämner skulle man kunna läsa in i hur kvinnans tid 

eller andel av föräldraledigheten inte tenderar minska i och med ökad inkomst för mannen. 

Att kvinnans antal veckor av föräldraledighet allra minst har sin förklaring i de faktorer jag 

testat skulle kunna förklaras av det inflytande som strukturen har på de olika rollerna 

individen förväntas spela i vardagen. Normen om kvinnan som högsta ansvariga över hemmet 

präglar hur hon ser sin roll och sina förpliktelser, och därmed döljs orsaken till hur utfallet ser 

ut och förklaringsfaktorn blir låg. Med mammarollen följer en förväntan på att hon är 

självklart närvarande då barnet är litet, och denna normativa förväntan kan tolkas utöva så 

pass starkt inflytande på våra identiteter att någon reflektion över annan lösning aldrig blir 

aktuell. Det är fadersrollen som förändras och diskuteras, medan modersrollen fortfarande är 

relativt oförändrad och icke ifrågasatt.  
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Syskon visar ingen signifikant effekt på varken moderns längd eller andel av 

föräldraledigheten. Effekt visas dock faderns föräldraledighet som tenderar att vara drygt en 

vecka kortare då fler en ett barn finns i familjen. Detta överensstämmer med teorier om 

starkare könsroller i och med en utökad familj (se bl.a. Van Duk och Siegers 1996, s.1026).  

 

Tidigare forskning har visat på samband mellan relativa resurser och förhandlingsposition i 

hemmet och här kan jag bara delvis se likheter med mina resultat. Maktposition påverkas av 

relativa resurser tillsammans med strukturella normer och värderingar. Den stora frågan blir 

vad makt egentligen innebär då våra individuella preferenser till stor del påverkas av en 

strukturell handlingsram som definierar oss som man och kvinna. Valet blir genom detta inte 

vårat eget utan skapas genom en förväntan på manligt och kvinnligt. Om man vill uppnå jämn 

fördelning av föräldraledigheten skulle jag som slutsats vilja göra någonting kontroversiellt 

utifrån hur jag tolkat de resultat som framkommit. Jag vill åberopa lagbunden jämn fördelning 

mellan föräldrarna. Detta är såklart inte helt oproblematiskt på grund av den komplexa 

situation som råder i dagens familjeförhållanden. Jag kommer ändå fram till denna slutsats 

genom observationen att normer och vinster fängslar kvinnor och män i de mönster som 

speglar situationen idag där kvinnor är hemma en stor majoritet av tiden medan mannen 

tronar på arbetsmarknaden och blir för arbetsgivare en säkrare investering då det gäller pengar 

och tid. Denna studie har dock sina begränsningar i och med tidsaspekten då materialet 

behandlar kvinnor och män som blev föräldrar för över tio år sedan. Det finns stor anledning 

att tro att dessa förhållanden kan ha förändrats, men i vilken utsträckning kan jag här inte 

säga. Någon signifikant skillnad för kvinnans andel av föräldraledigheten mellan år 1993 och 

1999 syntes inte vilket tyder på att jämlikheten i föräldraledighetsuttaget inte tar några 

jättekliv.  

 

5.1. Vidare studier 
 

Jag skulle gärna se att en liknande studie som den jag genomfört görs på ett material från idag 

för att då kunna göra en ny jämförande tolkning av föräldraledigheten ur ett maktperspektiv. 

Intressant vore även att se närmre på hur kvinnors och mäns personliga nätverk påverkar 

föräldraledighetens längd, då Almqvist med fleras intervjustudie visade tecken på att kvinnors 

nätverk sågs som ett bättre stöd i omvårdnadssituationen medan männen kände sig 
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utelämnade att klara sig själva under tiden för föräldraledigheten (Almqvist, m.fl. 2010, s.17). 

Här kan man återigen se hur samhällets struktur och förväntningar spelar en stor roll för hur 

det individuella valet utformas vilket är av stor relevans för vidare forskning inom ämnen för 

könsrelationer och en strävan efter mindre obalans mellan män och kvinnors förutsättningar. 
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