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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats undersöker om det finns ett samband mellan kvinnors 

inställning till delad föräldraledighet och kvinnors inställning till karriär. Den bygger på 

kvinnornas svar i materialet av 2009 års undersökning ”Familj och arbetsliv på 2000-

talet”. Tre logistiska regressionsmodeller har skattats där den beroende variabeln är 

positiv eller negativ inställning till delad föräldraledighet. Teorier och tidigare forskning 

har lett fram till ett antal oberoende variabler som är relevanta för studien. De är främst 

indikatorer på karriärsinriktning och jämställdhetsattityd men även inställning till att 

skaffa barn, tidigare föräldraledighet och bakgrundsvariabler kontrolleras för.  

Modellerna är utformade för att visa skillnader mellan kvinnors attityder till delad 

föräldraledighet och karriär beroende på om de har barn eller ej.  Resultatet visar att 

karriärsinriktade kvinnor troligen återfinns bland kvinnor utan barn. Karriärsinriktade 

kvinnor utan barn tenderar att ha en negativ inställning till föräldraledighet. För kvinnor 

med barn finns däremot inget samband. Hög inkomst samvarierar positivt med 

inställning till delad föräldraledighet, för kvinnor utan barn. Det är även troligt att 

genusstrukturer påverkar kvinnors inställning till karriär och delad föräldraledighet.  En 

jämställd attityd överlag samvarierar med en positiv inställning till delad föräldra-

ledighet, liksom inställning till att skaffa barn. Slutligen finns ingen tydlig skillnad 

mellan attityd och handling avseende kvinnors uttag av föräldraledighet. 

 

Efter inledning presenteras teori och tidigare forskning, följt av ett data- och metod-

avsnitt. Därefter presenteras resultat och en diskussion av resultatet. Detaljerad 

information om variablerna i uppsatsen återfinns i en bilaga. 
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Inledning 

Sverige är känt som ett land med en välutvecklad föräldraförsäkring och en tillgänglig 

barnomsorg av god kvalitet, vilket gynnar kvinnors förvärvsarbete (Aisenbrey m. fl. 2009). 

Även om fördelningen av föräldrapenning har blivit mer jämställd på senare år har föräldrar i 

Sverige en långt ifrån jämställd uppdelning av arbetsliv och familjeliv (Försäkringskassan, 

2011). Tidigare forskning om föräldraledighet är främst inriktad på pappor. Med syfte att ge 

en ökad förståelse för kvinnors syn undersöker denna uppsats kvinnors inställning till delad 

föräldraledighet. Den avgränsas till frågan om den inställningen samvarierar med inställni-

ngen till karriär. Begreppet karriärsinriktad kommer att användas, med det avses att arbete 

och karriär värderas högt. Tidigare forskning visar att kvinnor upplever en konflikt mellan 

karriär och familjeliv (till exempel Fosh och Ng, 2004) men det är svårt att hitta forskning 

som explicit behandlar sambandet mellan karriärsinriktning och inställning till delad föräldra-

ledighet. Som underlag för denna uppsats används därför teorier och tidigare forskning om ett 

antal faktorer som borde spela in på ett eventuellt samband.  

 

Uppsatsens frågeställning kommer att undersökas med en kvantitativ ansats genom logistisk 

regressionsanalys. Sekundärdata i form av kvinnorna i 2009 års attitydundersökning ”Familj 

och arbetsliv på 2000-talet” (Young Adult Panel Study, i fortsättningen kallad YAPS) 

kommer att användas. För att se eventuella skillnader mellan kvinnor som har barn eller ej, 

kommer tre olika urval att analyseras i tre modeller.   

 

Syftet med denna uppsats är att genom följande frågeställning undersöka om kvinnors 

inställning till delad föräldraledighet samvarierar med inställning till karriär. 

 

Finns det ett samband mellan kvinnors inställning till delad föräldraledighet och inställning 

till arbete och karriär? 

 

I följande avsnitt behandlas teori och tidigare forskning, sedan följer en metod- och data-

beskrivning där aktuella variabler presenteras. Därefter presenteras resultat och slutligen en 

diskussion av resultatet. 
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Teori och tidigare forskning 

Följande avsnitt är uppdelat i tre delar. Först presenteras ett kortfattat teoretiskt ramverk, 

sedan följer ett avsnitt om den svenska föräldraförsäkringen. Därefter presenteras tidigare 

forskning vilken slutligen leder fram till ett antal hypoteser
1
. 

Teori 

Nedan presenteras delar ur utvalda teorier som kan användas som argument både för och emot 

ett samband mellan inställning till föräldraledighet och karriär. Genusstrukturer, kvinnors 

preferenser om familjeliv och karriär samt inställning till jämställdhet är de aspekter jag funnit 

intressanta för uppsatsens frågeställning. 

Doing gender och makt 

Brines (1994) skriver om doing gender vilket är ett upprätthållande av traditionella köns-

normer som innebär att kvinnor har en beroende roll och män en försörjande roll. Kvinnors 

och mäns arbete värderas olika utifrån denna uppdelning, då mannen förväntas vara huvud-

försörjaren i familjen och kvinnor förväntas ta det största ansvaret för obetalt arbete. Det 

traditionella är att den i hushållet som tjänar mest gör minst hushållsarbete. Par som går emot 

dessa normer, där kvinnan är familjens huvudförsörjare, upplever ofta motstånd från såväl 

vänner som kollegor.  Brines (1994) finner att dessa par inte förändrar fördelningen av arbete 

i hemmet som en följd av kvinnans större deltagande i arbetslivet utan upprätthåller de 

genusnormer som är kopplade till hemmet. Därmed behåller mannen på ett sätt en 

dominerande ställning i familjen. Den traditionella uppdelningen där kvinnan gör mer 

bibehålls alltså oavhängigt kvinnans grad av betalt arbete. Evertsson och Nermo (2004) 

beskriver doing gender som en genusskapande process som kvinnor och män deltar i. En 

viktig faktor i processen, för bekräftande av vad som enligt normen är manligt och kvinnligt, 

är just hushållsarbete. Kvinnan ses av sin omgivning som ansvarig för hemmet och barnen i 

högre utsträckning än mannen, samtidigt som en man kan ses som mindre manlig om han 

prioriterar familjen framför arbetet genom att till exempel arbeta deltid när han har små barn.  

                                                 
1 Med hypoteser avses antaganden om vilka resultat studien kommer att leda till och inte hypoteser i statistisk bemärkelse. 
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I denna uppsats kommer inte tid för hushållsarbete att beaktas, men Brines teori speglar 

sociala strukturer som kan ligga till grund för att kvinnor överlag väljer att ta ut fler föräldra-

penningsdagar - eftersom kvinnor ändå gör det mesta arbetet i hemmet. Om hennes teori kan 

appliceras på urvalet för denna uppsats skulle genusnormer troligen överskugga en kvinnas 

karriärsmål och på så sätt hämma hennes karriärsmässiga ambitioner genom att hon känner 

sig tvingad att ta ut en längre föräldraledighet än mannen. Evertsson (2001) skriver dock att 

hög utbildning och social position innebär en större förhandlingsmakt i äktenskapet, vilket för 

en kvinna medför att hon kan påverka fördelningen av hushållsarbetet i större utsträckning än 

om hon har låg utbildning och låg social status. Det tyder på att kvinnor som är karriärs-

inriktade, förutsatt att de har relativt hög inkomst och social status, har makt att påverka både 

sitt eget och mannens uttag av föräldraledighet. Ur detta perspektiv skulle kvinnors 

karriärsinriktning, givet hög social status och lön, hämma återskapandet av genusnormer.  

Individuella preferenser 

Hakim (2007) menar att en heterogenitet präglar kvinnors anställningsmönster och har för att 

komma åt denna delat in kvinnor i tre grupper utifrån preferenser om arbete och familj. Det 

handlar om hemcentrerade, arbetscentrerade eller kvinnor som kombinerar arbetsliv och 

familjeliv. De förstnämnda, 10 till 30 procent, värdesätter familjelivet framför arbetslivet, de 

andra som är ungefär lika många, prioriterar karriär och även om kvinnor i denna kategori får 

barn blir rollen som mamma inte den viktigaste. Det är troligt att dessa kvinnor värderar en 

mer jämställd fördelning av föräldraledighet högre än övriga. Slutligen består den största 

gruppen om 40 till 80 procent, av kvinnor som kombinerar arbete och familjeliv på olika sätt. 

Om denna indelning är korrekt, skulle det låga antalet karriärsinriktade kvinnor vara en 

anledning till att statistiken ser ut som den gör.  

 

Wahl (1992)  skriver om tre olika strategier i förhållande till arbete för jämställdhet – 

könsneutral strategi, positiv strategi samt omvärldsstrategi. Denna indelning refererar 

Holgersson m. fl. (2011) till när de skriver om inställning till jämställdhet. De menar att för-

ändring av genusstrukturer främst sker genom kvinnor med omvärldsstrategi, vilket innebär 

kritik och synliggörande av könsordningen. Om så är fallet är det endast en del av alla kvinnor 

som medvetet arbetar för en förändring av genusnormen. Är det den kategorin kvinnor som är 

de mest karriärsinriktade enligt Hakims (2007) indelning? Om det finns en samvariation 

mellan inställning till jämställdhet och inställning till delad föräldraledighet talar detta i så fall 

för att karriärsinriktade kvinnor vill dela föräldraledigheten jämställt. Därför kommer 
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inställning till jämställdhet att tas med i analysen för att se hur den påverkar relationen mellan 

inställning till föräldraledighetsuttag och karriär. 

 

Hakim har fått kritik för denna så kallade preferensteori på grund av att den fokuserar enbart 

på individuella preferenser och val och därmed utelämnar strukturella och institutionella 

faktorer ur analysen. Dessa behövs enligt kritikerna för att ge en bra förklaring till kvinnors 

anpassning till arbete och omvårdnad (till exempel Halrynjo och Lyng, 2009). Trots denna 

uppenbara brist anser jag att hennes klassificering är användbar för min frågeställning. 

 

Teorierna pekar således i olika riktningar. Enligt teorin om doing gender är det mest troligt att 

det inte finns ett samband mellan karriärsinriktning och inställning till delad föräldraledighet 

på grund av genusnormer. Om karriärsinriktning innebär hög inkomst och status är det 

däremot troligt att karriärsinriktade kvinnor har en mer positiv inställning till delad föräldra-

ledighet än andra. Enligt teorin om individuella preferenser och strategier för jämställdhets-

arbete borde karriärsinriktade kvinnor vara mer positivt inställda till delad föräldraledighet. 

Gruppen karriärsinriktade kvinnor är dock liten och det är oklart om de mest karriärsinriktade 

kvinnorna också är de som arbetar mest aktivt för jämställdhet.  

Den svenska föräldraförsäkringen 

Föräldrapenningen infördes i Sverige år 1974 som en del av flera politiska reformer för att få 

en mer jämställd försörjning i hushållen än den kritiserade enförsörjarmodell som rådde. 

Reformerna stödde en tvåförsörjarmodell, som innebar att ansvaret för hushållens ekonomiska 

försörjning skulle delas mellan mannen och kvinnan. Syftet var således att möjliggöra en 

kombination av arbetsliv eller studerande med familjeliv för både mammor och pappor. Då 

ersättningsnivån grundades på tidigare förvärvsinkomst, ökade kvinnors drivkraft till 

etablering på arbetsmarknaden innan de fick barn. Försäkringen ersätter sedan mitten av 

nittiotalet 80 procent av inkomsten och ersättningstaket är sedan 2010 max 901 kronor per 

dag (Försäkringskassan, 2011-04-17).  

 

Försäkringen har utökats i flera omgångar från sex månader när försäkringen infördes till idag 

sammanlagt 16 månader per barn. Föräldrapenning har alltid kunnat delas mellan föräldrarna, 

varje förälder har rätt till hälften av dagarna men kan avstå dagar till den andra föräldern med 

undantag för reserverade dagar (Försäkringskassan, 2011-04-17). Andelen föräldrapenning 
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som betalas ut till män har ökat, från en halv procent 1974 till 10 procent 1984 och 23 procent 

2010 (Försäkringskassan, 2011).  

 

En reserverad pappamånad infördes i försäkringen 1995 respektive 2002 vilka båda ledde till 

ett ökat uttag bland män i snabbare takt än innan.  I juli 2008 infördes en jämställdhetsbonus i 

syfte att öka jämställdheten i arbetsliv och i familjeliv. Bonusen gäller inte de idag 60 

reserverade dagarna. Idag är bonusen 3000 kronor per månad och högst 13500 kronor per 

barn (Försäkringskassan, 2011-04-17).  

Tidigare forskning 

Denna del av uppsatsen behandlar tidigare forskning som är relevant för frågeställningen. Jag 

har inte hittat forskning som explicit behandlar sambandet mellan inställning till delad 

föräldraledighet och inställning till karriär, däremot om de två inställningarna var för sig. 

Forskning om aspekter som kan samvariera med och vara förklaringar till dessa attityder 

presenteras, först i form av inställning till och utveckling av jämställdhet som kan kopplas till 

kvinnors inställning till föräldraledighet på flera sätt, därefter presenteras forskning om 

inställning till karriär och hur den inställningen kan samvariera med olika faktorer. 

  

General social survey
2
 visar en marginell förändring av attityder om genusroller sedan mitten 

av 1990-talet, jämfört med de två senaste decennierna som präglats av en allt större med-

vetenhet om jämställdhetsfrågor sedan 1970-talet. Amerikanska forskare menar att detta 

speglar en fundamental förändring i utvecklingen av och mot jämställdhet mellan könen. Det 

är ett resultat av strukturella och kulturella förändringar, som blandar aspekter av en tradi-

tionell moderskapsroll med feministiska aspekter (Cotter m.fl. 2011). I undersökningen 

kontrolleras för många faktorer såsom generationsförändringar och utvecklingen mot en 

alltmer konservativ familjepolitik, men resultatet med en stagnering kvarstår även när dessa 

aspekter tas i beaktan.  

 

En svensk undersökning från Ungdomsstyrelsen visar liknande tendenser. Andelen som år 

2003, jämfört med samma undersökning tio år tidigare, ansåg att en av meningarna med livet 

är att få barn hade sjunkit från åtta till sju av tio. Oro för negativa konsekvenser på karriär och 

                                                 
2 GSS, är en stor amerikansk surveyundersökning om sociala förändringar i USA som genomförts sedan 1970-talet. 
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arbete uppgavs vara en anledning till att unga skaffar barn senare. Andelen som hade en mer 

traditionell syn på fördelningen av arbete i familjen hade stigit, andelen som ansåg att pappor 

till små barn ska vara föräldralediga i minst två månader hade sjunkit liksom andelen som 

ansåg att försörjningen ska komma från båda föräldrarna i familjen (Bohlin, 2003). Om det 

finns en stagnering i jämställdhetsutvecklingen är det troligt att denna också påverkar inställ-

ningen till föräldraledighet. Detta skulle försvåra kvinnors möjligheter att satsa på arbete och 

karriär och därmed kunna påverka ett eventuellt samband mellan kvinnors inställning till 

föräldraledighetsuttag och karriär. Det kan även vara en förklaring till varför jämställd-

hetsbonusen inte haft effekt, vilket flera rapporter visar. Johansson (2010) visar att hög-

utbildade och de med hög inkomst delar mer jämnt på föräldraledigheten, men bonusen gjorde 

ingen nämnvärd förändring för någon grupp. Dock behandlas olika orsaker till resultatet, 

bland annat att reglerna kring bonusen är krångliga och att pengarna betalas ut i efterhand. 

Duvander och Johansson (2012) kommer till samma slutsats, jämställdhetsbonusen har inte 

haft effekt till skillnad mot de reserverade pappa- och mammamånaderna som infördes 1995 

respektive 2002 vilka haft en positiv effekt på pappans uttag. Reglerna har förenklats i års-

skiftet 2011/2012 och det är dock möjligt att en senare utvärdering skulle visa ett annat 

resultat.  

 

En utredning vars resultat har en stark koppling till teorin om doing gender är gjord av Ahrne 

och Roman (1997), som konstaterar att arbetsfördelningen i hushåll beror på familjesituation. 

Jämställdheten, som är avsevärt högre i yngre barnlösa familjer än i andra familjer, förändras 

tydligt mot det sämre i och med det första barnet. Förklaringen, enligt författarna, är kvinnans 

ställning på arbetsmarknaden som förändras i och med att de får barn, vilket inte mannens 

gör. Mammor anpassar sitt yrkesliv efter familjesituation och är oftast hemma när barnet är 

mycket litet, därefter deltidsarbetande i mycket högre utsträckning än kvinnor utan barn. 

Mäns yrkesliv fortsätter däremot i stort sett som innan barnets födsel, deras uttag av såväl 

föräldraledighet som deltidsarbete är relativt kvinnornas mycket litet. Författarna förkastar 

bilden av att tiden som läggs på förvärvsarbete styr tiden som läggs på hushållsarbete, utifrån 

vilken den som är hemma mer borde ta ett större ansvar för arbetet i hemmet. Kvinnan i 

familjen gör en större del av hushållsarbetet oavhängigt om hon arbetar heltid eller deltid, 

vilket talar för att genusstrukturer skulle hindra karriärsinriktade kvinnor från att satsa på 

arbetet och därmed påverka ett eventuellt samband mellan inställning till föräldraledighets-

uttag och karriär.  
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Det är dock troligt att karriärsinriktade kvinnor är medvetna om sin inkomst och strävar efter 

att öka den. Det är samtidigt känt att kvinnors lön påverkas negativt av lång föräldraledighet. 

Det finns flera anledningar till det, en av dem är förändringen eller nedvärderingen av human-

kapital som ett avbrott från arbetsmarknaden medför (Aisenbrey m. fl. 2009). Liksom Ahrne 

och Roman (1997) finner Aisenbrey m. fl. att barn påverkar kvinnors arbetsliv negativt. 

Skillnaden är att kvinnor ur detta perspektiv, istället för att anpassas till familjens genusroller, 

snarare medvetet tar ut en så kort ledighet som möjligt givet att de är karriärsinriktade och 

prioriterar sin status och lön på arbetsmarknaden. Detta är en möjlig skiljelinje mellan 

karriärsinriktade och icke karriärsinriktade kvinnor. Inställning till huruvida ett bra arbete för 

en kvinna betyder bra lön och andra förmåner är en variabel som här kommer att användas 

som mått på karriärsinriktning. Inkomst kommer också att finnas med, för att se eventuella 

samband mellan attityd och verklighet. 

 

Det finns flera studier som indikerar att karriärsinriktade kvinnor borde ta ut kortare föräldra-

ledighet än andra, av olika anledningar. I Sverige ökar pappors uttag av föräldraledighet med 

mammors inkomst (Duvander och Sundström, 2002). En amerikansk studie som undersöker 

mäns obetalda arbete och inblandning i familjelivet i 20 länder visar också tydligt att tiden 

som män lägger på obetalt arbete ökar med högre anställningsnivå för kvinnor i landet (Hook, 

2006). Om det finns ett samband mellan kvinnors inställning till karriär och delad föräldra-

ledighet borde det utifrån Hooks resultat gynnas i riktningen att karriärsinriktade kvinnor 

anser att de ska gå tillbaka till arbetet tidigare än andra – förutsatt att de har en högre inkomst 

än andra och kan använda det som argument. En studie om när mammor börjar arbeta efter att 

de fött barn som bygger på panelstudiedata
3
 med 597 amerikanska kvinnor mellan år 1983 

och 1987 visar att den största effekten för när återinträdet på arbetsmarknaden sker var 

statusen för arbetet under graviditeten, något som kan ha en koppling till karriär. Efter det 

kom ekonomiska faktorer som familjeinkomst och nivån av inkomstskatt (Joesch, 1994). 

Förutsatt att högre status är kopplat till högre nivåer i karriärstegen skulle detta betyda att 

karriärsinriktade mammor som kommit en bit i karriären fortare går tillbaka till arbete än icke 

karriärsinriktade. 

 

Tydligt är att det finns en medvetenhet bland kvinnor om att deras karriär påverkas negativt 

av barn. En fallstudie från Hong Kong visar att kvinnors karriärsmässiga ambitioner är en 

                                                 
3 Från PSID, Panel Study of Income Dynamics, en longitudinell amerikansk surveyundersökning som startade 1968. 
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faktor som påverkar dess attityd till familjeprogram för jämställdhet (Fosh och Ng, 2004). 

Studien visar att kvinnor som befann sig på en högre nivå i karriärsstegen visade mindre stöd 

för jämställda möjligheter – ett mönster som inte återfanns bland män. Vidare förväntade sig 

kvinnliga chefer att kombinationen av arbete och familj inte stöds av hennes arbetsplats och 

att valet av att skaffa familj ger minskade chanser till karriär – tendenser som inte heller fanns 

bland män. Även en svensk undersökning med 200 doktorandstudenter visar att kvinnor är 

mer pessimistiska till föräldraskapets påverkan på studierna än män (Karlström m. fl. 2006). 

En tysk studie om unga kvinnors ökade utbildningsnivå konkluderar att kvinnor som 

tillgodogjort sig så kallade ”karrärsresurser” medvetet skjuter upp eller undviker att skaffa 

barn (Blossfeld och Huinink, 1991). Kvinnor som anser att karriär är viktigt anser troligen att 

barn inte är lika viktigt, medan kvinnor som anser att barn är en viktig del av livet borde 

värdera lång föräldraledighet högt. Därmed borde karriärsinriktade kvinnor också ha en 

positiv inställning till delad föräldraledighet. 

 

Flera forskningsresultat talar för att karriärsinriktade kvinnor kanske inte skaffar barn i 

samma utsträckning som andra – varför inställning till att skaffa barn över huvudtaget bör tas 

med i analysen. En amerikansk studie som bygger på drygt 3700 individer från National 

survey of fertility barriers
4
 undersöker till exempel huruvida kvinnors intentioner med att få 

barn ser ut beror på olika faktorer (Greil m. fl. 2011). Bland annat pekar resultatet på 

tendenser till att färre kvinnor som försöker få barn än kvinnor som försöker att inte bli 

gravida, anser karriär vara väldigt viktigt. Andelen kvinnor som anser karriär vara mycket 

viktigt är högre i kategorin kvinnor som inte vill bli gravida. Dessutom förväntas chefer och 

professionella i höga positioner lägga mycket tid och fokus på arbetet, vilket skulle kunna 

vara ytterligare en orsak till att karriärsinriktade inte skaffar barn i samma utsträckning som 

andra. En amerikansk studie som visserligen är inriktad på börsmäklare, men behandlar ett 

problem som går över fler branscher, visar att anställda med flexibel arbetstid upplever en 

större stress och konflikt mellan familjeliv och arbetsliv än anställda med mer fasta tider 

(Blair-Loy, 2009). Utifrån antagandet att arbeten som ger möjlighet till karriär ställer höga 

krav på flexibilitet, är det troligt att karriärsinriktade kvinnor antingen väljer att inte skaffa 

barn eller att dela på föräldraledigheten i större utsträckning än andra. 

 

                                                 
4 En slumpmässig telefonenkät med kvinnor i fertil ålder, 25 till 45 år, i USA. 
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Det är tydligt att det finns ett glapp mellan ideal och verklighet i frågan om att dela jämställt 

på föräldraledigheten. Elman och Kroska (2009) skriver om detta, att ansvar för arbete och 

familj inte alltid följer individers preferenser och värderingar, att individers roller på arbetet 

och i familjen inte alltid går hand i hand med deras könsideologier. De har undersökt 

attitydförändringar om anställda mödrar med de två första omgångarna av amerikanska 

National Survey of Families and Households
5
. Som många andra studier visar den att 

kvinnors anställning ger en positiv inställning till jämställdhet, men även att det finns ett 

positivt samband mellan gifta kvinnors högre prestige i sitt yrke och mäns inställning till 

jämställdhet. Det talar för att karriärsinriktade kvinnor skulle leva i jämställda förhållanden. 

Mäns inställning till jämställdhet hade däremot ett negativt samband med antalet barn, vilket å 

andra sidan talar för att situationen förändras med barn. Inställning till jämställdhet kommer 

att tas med i analysen, då flera resultat från tidigare forskning som presenteras är kopplade till 

det.  

 

För att kontrollera för skillnader mellan attityd och praktik kommer även tidigare föräldra-

ledighet för både respondenterna och deras partners att tas med i analysen. Det är inte otroligt 

att kvinnor uppger att de har en viss inställning men i själva verket handlar tvärtom, av olika 

orsaker. En svensk studie grundad på materialet som används i denna uppsats, men från år 

2003, visar liksom studien ovan också att familjeideal skiljer sig från hur verkligheten ser ut 

och att skillnaden mellan värderingar och verklighet är stor bland kvinnor (Bernhardt, 2005).  

Det handlar till exempel om att 80 procent av kvinnorna i undersökningen hade jämställda 

ideal för ansvarsfördelning i hemmet, medan det bara var drygt 50 procent som uppgav att de 

faktiskt delade ansvaret lika med sin partner. Barn tenderar att ha en större samvariation med 

inställning till jämställdhet än kön, vilket visas genom att jämställdheten bland barnlösa är 

högre än bland de som har barn. Vidare konstateras att kvinnors inkomst tydligt samvarierar 

med såväl ideal som den praktiska ansvarsfördelningen i hemmet, samt att högre inkomst 

leder till en mer jämställd inställning till fördelning såväl som en mer jämställd fördelning i 

praktiken. 

 

Sammanfattningsvis pekar mycket av den tidigare forskningen på att karriärsinriktade kvinnor 

borde ha en positiv inställning till delad föräldraledighet, av olika anledningar. Dock leder den 

till olika hypoteser beroende på vilket perspektiv som används. Ur ett genusperspektiv är det 

                                                 
5NSFH, en amerikansk undersökning om familjer och hushåll, intervjuer och enkäter med cirka 10 000 deltagare. 

http://www.ssc.wisc.edu/nsfh/support.htm
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troligt att kvinnor, oavsett grad av karriärsinriktning, genom sociala strukturer och normer är 

föräldralediga länge. Det indikerar att normer och förväntningar gällande kön påverkar och 

hindrar kvinnor som värderar arbete högt att arbeta i den utsträckning som de önskar. Det 

leder till hypotesen att inställning till karriär inte samvarierar med inställning till delad 

föräldraledighet, om kvinnor anser att det ingår i deras roll att vara föräldralediga längre än 

sin partner. En stagnering av jämställdhet och inställning till det styrker den hypotesen . Å 

andra sidan gynnar hög utbildning och hög social status kvinnors position i hemmet och ger 

dem mer makt, vilket leder till hypotesen att karriärsinriktade kvinnor har en mer jämställd 

inställning till uttag av föräldraledighet än andra, vill gå tillbaka till arbetet tidigare och 

därmed mer gärna än andra mammor delar föräldraledigheten. Givet att hög lön indikerar hög 

karriärsinriktning borde dessutom kvinnor med hög lön ha en mer jämställd inställning än 

kvinnor med låg lön då de troligen påverkas mer av en stagnerad löneutveckling i och med 

föräldraledighet.    

 

Forskningen om jämställdhetsattityder leder till hypotesen att kvinnor med en jämställd attityd 

i allmänhet borde ha en mer jämställd inställning till delad föräldraledighet än kvinnor med en 

mer traditionell attityd. Vidare leder de studier som visar att kvinnor upplever barn som 

negativt för karriären till hypotesen att inställning till att skaffa barn samvarierar med 

inställning till delad föräldraledighet för karriärsinriktade kvinnor. Slutligen är det troligt att 

en skillnad mellan attityd och handling finns gällande uttag av föräldraledighet.  

Metod och data 

Datamaterial 

För att testa frågeställningen utifrån den tidigare forskning som behandlades i föregående 

avsnitt kommer material från undersökningen ”Familj och arbetsliv på 2000-talet” (YAPS) att 

användas. Det är en panelundersökning som startades på Stockholms universitet 1999 och 

omfattar cirka 3500 personer. Undersökningen handlar om inställningar och attityder till 

familjeförhållanden och arbete i vuxenlivets första fas, i början av 2000-talet. Undersökningen 

har genomförts i samarbete med Statistiska Centralbyrån, fortsättningsvis benämnt SCB, år 

1999, 2003 samt 2009, med samma deltagare alla tre gånger och en utökning med ytterligare 
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en födelsekohort från och med 2003. Materialet från den senaste undersökningen, 2009, är 

den som kommer användas i denna uppsats. Deltagarna är födda i fyra olika födelsekohorter, 

år 1968, 1972, 1976 samt 1980. Svarsfrekvensen var 56 procent av totalt 3547 och data-

insamlingen skedde genom både post- och webbenkäter (YAPS). Datamaterialet är mycket 

omfattande och innehåller flera relevanta dimensioner och frågor för uppsatsens fråge-

ställning. Samtliga män har exkluderats från materialet då frågeställningen handlar enbart om 

kvinnors attityder, vilket resulterat i ett urval av totalt 1114 kvinnor. Det har snarare varit ett 

problem att välja bort faktorer än att hitta lämpliga faktorer för uppsatsens syfte. Faktorer som 

kan kopplas till presenterad teori och tidigare forskning har inkluderats, med det inte sagt att 

andra dimensioner kan påverka ett eventuellt samband mellan inställning till föräldra-

ledighetsfördelning och karriär. Det måste tas med i åtanke vid tolkningarna av resultatet. 

Metod 

För att undersöka sambandet mellan inställning till delad föräldraledighet och inställning till 

karriär kommer tre modeller att skattas genom logistisk regressionsanalys. Analysen har 

gjorts deduktivt, det vill säga med utgångspunkt i de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats. Detta avsnitt är indelat i fyra delar. Inledningsvis följer en genomgång av den 

logistiska regressionsmodellen, därefter presenteras de modeller som används i denna studie. 

Sedan behandlas bortfall kortfattat och avslutningsvis presenteras de variabler som ingår i 

modellerna och hur de har operationaliserats. 

 

Regressionsanalys är en kvantitativ metod som visar hur en beroende variabel - i detta fall 

inställning till delad föräldraledighet - beror av en eller flera oberoende variabler, i detta fall 

flera (Djurfeldt m. fl. 2003). Det finns flera olika typer av regressionsanalys varav logistisk är 

en. Denna är tillämpbar då den beroende variabeln är dikotom, det vill säga endast har två 

olika utfall och därmed endast kan anta två olika värden, och visar hur de oberoende 

variablerna är relaterade till sannolikheten att den beroende variabeln antar ett av de två 

möjliga värdena. De oberoende variablerna kan däremot ligga på olika datanivå (Kleinbaum 

m. fl. 2008). Eftersom det handlar om sannolikheter, i detta fall sannolikheten att en kvinna 

har en positiv attityd till lika fördelning av föräldraledighet, kan den logistiska funktionen 

endast anta värden mellan noll och ett. Modellen bygger på oddskvoter, alltså oddset för ett av 

de två utfallen, och ser ut som nedan. 
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Ekvation 1. Den logistiska regressionsmodellen (Kleinbaum m. fl. 2008). 

Den logistiska regressionsmodellen ovan visar att den beroende variabeln, Y, är lika med 

logiten eller det logaritmerade oddset. Det är i sin tur är den naturliga logaritmen av oddset att 

Y antar värdet ett - det vill säga sannolikheten att en kvinna har en positiv attityd till lika 

fördelning av föräldraledighet. Oddset beräknas genom kvoten av sannolikheten att Y antar 

värdet ett och sannolikheten att det inte gör det. Det sista uttrycket känns igen som den linjära 

funktionen i en multipel regressionsmodell med k oberoende variabler, där Xi är de olika 

oberoende variablerna. P står för sannolikhet. β0 är en konstant och βi de oberoende 

variablernas koefficienter som visar om de oberoende variablerna är positivt eller negativt 

relaterade till sannolikheten att den beroende variabeln antar värdet ett, när övriga oberoende 

variabler hålls konstanta. Vid tolkning av resultatet är främst koefficienterna och odds-

kvoterna intressanta, då de ger en bild av sambanden mellan respektive oberoende variabel 

och logiten samt den procentuella förändringen vid en enhets förändring i en oberoende 

variabel konstanthållet för övriga oberoende variabler (Edling och Hedström, 2003). Detta 

kommer att framgå tydligare i resultatdelen. I nästa avsnitt visas uppsatsens modeller enligt 

formen ovan. 

 

Det är viktigt att utvärdera hur bra modellen fungerar för aktuell data. För att göra det används 

ett mått som kalls pseudo R
2
, här ett specifikt sådant som benämns   

 . Detta visar hur stor 

procentuell reduktion i log-likelihoodvärdet
6
 som de oberoende variablerna tillsammans leder 

fram till (Edling och Hedström, 2003). Det finns även ett antal antaganden som ska vara 

uppfyllda för en logistisk regressionsmodell. Till exempel kommer förekomsten av kolinj-

äritet, alltså parvisa samband mellan de oberoende variablerna, att undersökas då starka 

samband gör regressionskoefficienterna opålitliga. För att kontrollera detta kommer dels 

koefficienter med ett värde över två att granskas, dessutom kommer linjära regressions-

analyser att genomföras då de genererar måttet tolerance som mäter kolinjäritet. Vidare måste 

koefficienterna vara signifikanta för att generaliseringar ska kunna göras från materialet. 

Slutligen kommer en resudialanalys att genomföras, för att upptäcka problem med extrema 

eller inflytelserika observationer, vilka kan snedvrida resultatet (Menard, 2002).  

                                                 
6 Log-likelihood är logaritmen av hur troligt det är att något observeras förutsatt att ett visst värde på  P, sannolikheten, antas i 

populationen. För en mer ingående beskrivning, se Edling och Hedström (2003). 
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Tre modeller 

Att tre modeller kommer att skattas beror på att en tredjedel av kvinnorna i materialet inte 

hade barn vid undersökningstillfället. Frågor om tidigare föräldraledighet har därmed enbart 

kunnat besvaras av drygt 60 procent av respondenterna. För att se eventuella skillnader mellan 

attityder hos kvinnor som har respektive inte har barn, innehåller den första modellen samtliga 

1114 kvinnor men inte variabler som rör tidigare föräldraledighet. Modell två ser likadan ut 

men innehåller enbart de 400 kvinnor som inte har barn. Modell tre innehåller de 714 kvinnor 

som har barn och i den är variablerna för tidigare föräldraledighet inkluderade. Variablerna 

beskrivs i kommande del och de aktuella modellerna ser ut som följer: 

 

     [ (                                         )]   

      (     )    (          )       (                                ) 

Ekvation 2. Modell ett. 

     [ (                                         )]   

      (     )    (          )       (                                ) 

Ekvation 3. Modell två. 

     [ (                                         )]   

      (     )    (          )       (                                 ) 

Ekvation 4. Modell tre. 

 

Bortfall 

Bortfallet varierar för de olika variablerna och har hanterats olika beroende på vilken variabel 

det handlar om, hur stort det är och hur svarsfördelningen för variabeln ser ut i övrigt. Svars-

alternativen som kodats ”vet ej”, ”behöver inget svar” och ”flera svar” har inte varit helt enkla 

att handskas med och omkodningen av dessa har krävt flera överväganden. Ofta har de ersatts 

med respektive variabels medelvärde, men för vissa variabler har de kodats till bortfall och 

fördelats proportionerligt i övriga svarsalternativ utifrån den ursprungliga svarsfördelningen i 

dessa. Nedan presenteras valen för respektive variabel. 

Variabler och operationaliseringar 

Som tidigare nämnt består materialet av totalt 1114 kvinnor. Analysen har gjorts i statistik-

programmen SAS och SPSS, företrädesvis det förstnämnda. För att inkludera så mycket 
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relevant information som möjligt men samtidigt möjliggöra en bra analys, har vissa attityder 

operationaliserats till kategorier av variabler som mäter ungefär samma sak. Dessa kommer 

tillsammans med bakgrundsvariabler och andra relevanta variabler att utgöra analysens 

oberoende variabler. För att urskilja kategorier eller index i materialet har en faktoranalys 

genomförts och sambandstest med måttet Cronbach’s alpha har gjorts för att testa hur väl 

variablerna passar tillsammans i respektive index. En faktoranalys fungerar enkelt uttryckt så 

att variabler samlas ihop i kluster eller underliggande dimensioner genom att de på ett men-

ingsfullt sätt mäter ungefär samma sak, genom att hitta den maximala gemensamma 

variationen i korrelationen mellan dem. Olika variabler får olika laddningar, olika stark korre-

lation, med kategorierna som skapas (Field, 2009).  De kategorier som urskilts och skapats 

presenteras som index i variabellistan nedan. Svarsalternativen är utformade på olika sätt 

vilket tagits i beaktan vid skapandet av kategorier. Många svarsalternativ för attitydfrågor 

ligger på en femgradig skala där ett motsvarar ”håller inte alls med” och fem ”håller med helt 

och hållet”.  Nedan presenteras samtliga variabler med en motivering till varför de är 

meningsfulla att ha med, hur de operationaliserats samt hur bortfallet hanterats. 

 

Samtliga index är additiva och har således beräknats genom att summan av alla variabler som 

ingår dividerats med antalet variabler, som en medelvärdesberäkning. Variablerna har 

hanterats och operationaliserats lika för alla tre modeller om inte annat anges nedan. Se bilaga 

för de ursprungliga svarsfrekvenserna i respektive variabel och kategori för alla tre modeller. 

Beroende variabel   

Inställning till att föräldrar ska dela föräldraledigheten lika  

Den beroende variabeln har mätts genom attitydfrågan inställning till om föräldrar borde dela 

föräldraledigheten lika, med fem svarsalternativ varav ett motsvarar ”håller inte alls med” och 

fem ”håller med helt och hållet”. Svarsfördelningen är tydligt skev då merparten av respon-

denterna markerat alternativ tre, fyra och fem i samtliga urval eller modeller. Alternativen har 

indelats i två kategorier som motsvarar positiv respektive negativ inställning till att dela 

föräldraledigheten lika. Observationer med svarsalternativ ett och två, motsvarande ”håller 

inte alls med” och ”håller inte med” har således kodats till negativ medan de två högsta 

alternativen fyra och fem kodats till positiv. Bortfallet på mindre än fem procent i alla tre 

urval, samt svarsalternativ tre som motsvarar neutral inställning, har fördelats ungefär 

proportionerligt mot fördelningen ovan mellan de två kategorierna med utfallet 67, 76 
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respektive 62 procent positiva i modell ett, två respektive tre. Se bilaga för de olika 

modellernas ursprungliga fördelningar. 

Oberoende variabler 

Ålder 

Ålder är relevant för analysen på grund av att det kan ha ett samband med inställning till såväl 

föräldraledighet som karriär. Variabeln har kodats om från födelseår till antal år som respon-

denten fyllde 2009 då undersökningen genomfördes. De fyra födelsekohorterna som ingår i 

urvalet har alltså kodats om till åldrarna 29, 33, 37 respektive 41 år. Variabeln har inget 

bortfall. 

 

Gift/sammanboende 

Huruvida respondenterna är eller har varit sammanboende kan spela in på ett eventuellt 

samband mellan inställning till föräldraledighet och inställning till karriär. Enbart om kvinnor 

är gifta eller ogifta säger inte så mycket idag, varför denna variabel som innehåller både gift 

och sammanboende tagits med. Variabeln är dikotom, det vill säga har två möjliga utfall och 

mäts med frågan är du eller har du varit gift eller sammanboende? I modell ett svarade 59 

procent ja och 40 procent nej. Bortfallet med under en procent för samtliga modeller ersattes 

med typvärdet som också var ”ja” för samtliga. Modell två och tre innehåller 55 respektive 61 

procent sammanboende och/eller gifta samt 44 respektive 39 procent icke sammanboende 

och/eller gifta.  

 

Biologiska eller adopterade barn 

Om respondenterna har barn är grundläggande för att granska tidigare föräldraledighet. Även 

detta är en dikotom variabel där fördelningen är 64 procent ”ja” och 35 procent ”nej” i modell 

ett. Modell två och tre innehåller endast kvinnor utan respektive med barn. Bortfallet på cirka 

en procent för alla modeller är ersatt med typvärdet ”ja” för modell ett och tre, ”nej” för 

modell två. 

 

Utbildningslängd 

Det är troligt att utbildningslängd och karriärsinriktning samvarierar positivt. För att 

kontrollera detta används SCB:s aggregerade socioekonomiska inledning som genom olika 

koder klassificerar olika nivåer av arbetare, tjänstemän och företagare (SCB, 2012-05-03). 

Titlarna är inte intressanta utifrån uppsatsens frågeställning men däremot utbildningslängd 
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efter grundskola som är definierat för respektive kategori. Den lägsta gruppen innehåller 

individer med utbildning på två år eller mindre, alltså en icke komplett gymnasiegång. Nästa 

grupp motsvarar gymnasieutbildning och benämns av SCB med ”tre men ej sex år”. Denna 

används som referenskategori i analysen. Utbildning på minst sex år är den sista kategorin. 

Även om det sistnämnda inte behöver motsvara en högskoleexamen finns alla med minst en 

kandidatexamen i denna kategori. Bortfallet som, med lantbrukare inkluderade, består av 

drygt fem procent av observationerna har fördelats ut i de tre kategorierna proportionerligt 

mot den ursprungliga fördelningen. Fördelningen i den nya variabeln är liknande i alla tre 

modeller; låg utbildning har mellan 35 och 42 procent, medel 32 och 34 procent samt hög 25 

och 31 procent. Medelkategorin sätts som referenskategori. 

 

Inkomst 

Utifrån presenterad forskning är det troligt att det finns ett positivt samband även mellan 

inkomst och karriärsinriktning. Inkomst görs om från en kontinuerlig variabel till dummy-

variabler
7
, utifrån de ungefärliga kvartilerna för antal kvinnor i modellerna, mätt i antal tusen 

kronor per år. Referenskategorin är den andra kvartilen med medellåg inkomst. Kvartilerna 

som är med i regressionen är därmed ett, tre och fyra – låg, medelhög och hög inkomst. 

Bortfallet är mycket lågt med mindre än en procent och har ersatts med medianen för 

respektive modell eller urval, 212 000, 209 000 respektive 214 000 kronor. Medianen 

fungerar bättre än medelvärde för inkomst då den inte tar hänsyn till extrema värden som kan 

ge en skev bild av materialet (Field, 2009).  

 

Inställning till huruvida det är viktigt att vara framgångsrik i sitt arbete 

Det hade varit önskvärt att göra ett index med inställning till arbete och karriär, men det 

visade sig genom ett lågt Cronbach’s alpha-värde att tänkta variabler inte mäter riktigt samma 

sak. Därför har tre av de variabler som enligt tidigare forskning borde vara bra mått på 

karriärsinriktning enskilts tagits med. Inställning till huruvida det är viktigt att vara fram-

gångsrik i sitt arbete är den första. Denna mäts liksom den beroende på en attitydskala från ett 

till fem där ett motsvarar ”håller inte alls med” och fem ”håller med helt och hållet”. Denna 

görs om till en dikotom variabel där det sistnämnda alternativet som motsvarar hög karriärs-

                                                 

7 Dummyvariabler kan användas för att skapa och jämföra kategorier i en variabel. Svarsalternativen delas in i olika kategorier och 

varje kategori motsvaras av en dummyvariabel som endast har två möjliga utfall. Till exempel får kvinnor med hög inkomst värdet ett 

på dummyvariabeln hög inkomst och värdet noll för dummyvariablerna som representerar övriga inkomstnivåer (Edling och 

Hedström, 2003). 
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inriktning utgör en kategori och övriga fyra alternativ en annan kategori. Denna uppdelning 

görs på grund av att fördelningen är skev i variabeln samt att jag vill komma åt de kvinnor 

som verkligen anser att karriär är viktigt. Denna innehåller cirka 15.5, 18 respektive 14 

procent av kvinnorna för de olika modellerna och ges värdes ett. Svarsalternativ ett till fyra är 

således ihopslagna till en kategori som får värdet noll. Även om alternativ fyra är det med 

högst andel för samtliga tre variabler som ska mäta karriärsinriktning, är det utifrån Hakims 

(2007) resonemang troligt att den gruppen innehåller många kvinnor som balanserar arbetsliv 

och familj och därmed inte hör till de mest karriärsinriktade. Bortfallet på mindre än en 

procent för samtliga modeller är ersatt med medelvärdet som är svarsalternativ fyra för alla tre 

modeller. Denna variabel benämns karriärsinriktning 1 i nästa avsnitt. 

 

Inställning till hur viktigt avancemang på arbetet är 

Den andra variabeln som är avsedd att mäta karriärsinriktning är inställning till huruvida 

möjligheter att avancera på arbetet är viktigt eller ej. Denna fråga mäts på samma attitydskala 

som den förra och är operationaliserad på samma sätt, andelen kvinnor som finns i kategori 

fem är 15, 19 respektive 12 procent för de olika modellerna. Bortfallet ligger på cirka tre 

procent för samtliga modeller och har ersatts med medelvärdet fyra. Denna variabel benämns 

karriärsinriktning 2 i nästa avsnitt. 

 

Inställning till hur viktigt hög lön och förmåner på arbetet är 

Inställning till om hög lön och andra förmåner på arbetet är viktigt är den tredje variabeln 

som ska mäta karriärsinriktning. Operationaliseringen har gjorts på samma sätt som ovan och 

svarsalternativ fem innehåller cirka 36, 33 respektive 37 procent av kvinnorna. Bortfallet på 

kring en procent i alla tre modeller är ersatt med medelvärdet fem. Denna variabel benämns 

karriärsinriktning 3 i nästa avsnitt. 

 

Inställning till traditionella yrken för respektive kön – index 

Detta index mäter vilken inställning respondenterna har till att yrken som traditionellt klassas 

som kvinnliga och manliga kan utföras lika bra av en individ med det motsatta könet eller ej. 

Detta indikerar en jämställdhetsattityd som kan kopplas till karriärsinriktning – då jobb som 

klassas som karriärsmässiga ofta traditionellt är mansdominerade. Variablerna som ingår 

mäter två attityder - till att män kan utföra omvårdande arbeten lika bra som kvinnor och till 

att kvinnor kan utföra tekniska arbeten lika bra som män. Bortfallet är mindre än en procent 

för båda och har ersatts med medelvärdet som är fem för båda variablerna. Svarsalternativen 
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ligger på samma attitydskala som ovan. De flesta i urvalet har en väldigt jämställd inställning. 

Detta index benämns trad. yrken i nästa avsnitt. 

 

Inställning till jämställdhet 

Det hade varit önskvärt att ha ett mer omfattande index för jämställdhetsattityd i allmänhet än 

det ovan, men tyvärr gav inte de tänkta variablerna något bra Cronbach’s alpha-värde och 

passar därmed inte ihop som ett sammanslaget mått. För att mäta detta har därför två olika 

enskilda indikatorer för jämställdhetsattityd valts ut - inställning till om det är lika viktigt för 

kvinnor som män att försörja sig själva och inställning till om män och kvinnor kan utföra 

hushållsarbete lika bra. Denna variabel ligger på samma typ av attitydskala som tidigare, ett 

till fem där fem är referenskategori och övriga kategorier därmed får värdet noll. Bortfallet är 

mindre än två respektive fyra procent och har ersatts med medelvärdet för samtliga modeller i 

båda fallen. Dessa är meningsfulla att ha med i analysen på grund av att de kan samvariera 

med inställning till föräldraledighetsfördelning. Variablerna kallas kvinnor försörjning och 

män hushållsarbete i nästa avsnitt.  

 

Inställning till att skaffa barn - index 

Inställning till att skaffa barn överlag kan vara en bakomliggande variabel som förklarar 

eventuella relationer mellan inställning till föräldraledighetsfördelning och inställning till 

karriär. Denna mäts genom ett index med tre attitydvariabler – huruvida att få barn är en av 

meningarna med livet, något saknas om ett par inte får barn samt det är viktigt att få barn. 

Svarsalternativen är lika för alla tre, en attitydskala som tidigare, och bortfallet på mellan en 

och drygt fyra procent är ersatt med medelvärdena som för samtliga modeller vilket är lägre 

för variabeln något saknas om ett par inte får barn än de andra två. Medelvärdena är fem, två 

respektive fem för modell ett, för kvinnor utan barn är de fyra, två respektive fyra och för 

modellen med kvinnor som har barn är de fem, tre respektive fem för dessa tre variabler. 

Denna variabel kallas inställning barn i nästa avsnitt.  

 

Tidigare föräldraledighet – modell tre 

Denna variabel finns enbart med i modell tre, med kvinnor som har minst ett barn. Den har 

gjorts om från kontinuerlig till dikotom och innehåller tidigare föräldraledighet i antal 

månader med det första barnet.  Kategorierna kallas kort respektive lång föräldraledighet där 

12 månader eller kortare motsvarar det första och 13 månader eller mer motsvarar det sista. 

Den andra kategorin har högst svarsfrekvens, med 63 procent jämfört med den lägre kategorin 
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som har 37 procent. Av datatekniska skäl har endast ledighet med första barnet tagits med. 

Bortfallet på 11 procent ersätts med medelvärdet 14. I nästa avsnitt benämns denna variabel 

som tidigare flh. 

 

Tidigare föräldraledighet, partner – modell tre 

Partners uttag av föräldraledighet med första barnet finns också med i modell tre, då det har 

ett samband med respondenternas uttag. Bortfallet är högt på knappt 58 procent, men har 

ersatts med medelvärdet tre. Det finns en osäkerhet i att generalisera från denna variabel i och 

med det stora bortfallet men den anses ändå viktig för analysen. Variabeln har hanterats likt 

den ovan och fördelningen efter omkodningen är 74 procent för kort och 26 för lång 

föräldraledighet. Klassen kort innehåller kvinnor vars partner tagit ut upp till tre månaders 

föräldraledighet, lång motsvarar fyra månader eller mer. Gränsen går betydligt lägre här än 

för den förra variabeln, då kvinnors och mäns uttag av föräldraledighet skiljer sig åt så 

mycket. Denna variabel förkortas tidigare flh, part. i nästa avsnitt. 

Resultat 

Tabell ett nedan visar logistiska regressionskoefficienter och oddskvoter för de tre mod-

ellerna. Stjärnorna motsvarar dubbelsidiga p-värden. Ju fler stjärnor desto högre säkerhet har 

skattningarna. P-värdet visar risken att skattningarna är felaktiga om ett slumpmässigt urval 

dras (Edling och Hedström, 2003). Icke signifikanta koefficienter har i denna studie ett p-

värde högre än 0.1, då är risken för att resultaten inte är pålitliga större än 10 procent. N står 

för antal kvinnor i respektive urval. Samtliga tolkningar nedan gäller konstanthållet för övriga 

variabler. Värt att komma ihåg är att vissa hypoteser eller antaganden i uppsatsen är riktade i 

den meningen att det antagna sambandet är uttalat negativt eller positivt. För dessa ska 

enkelsidiga p-värden användas, vilka fås genom att dela det dubbelsidiga p-värdet med två. 

Detta tas i beaktan vid tolkningarna nedan men är bara aktuellt för variabeln utbildningsnivå 

och modell två. 
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Benägenheten att vilja dela föräldraledighet 

Oberoende 

variabler 

Modell 1 

 Alla kvinnor 

Modell 2 

Barnlösa kvinnor 

Modell 3 

Mammor 

 

 Koeff. Oddsk. Koeff. Oddsk. Koeff. Oddsk.  

Ålder  -0.0115 0.989 - 0.0268 0.974 -0.0069 0.993  

Gift/sambo  -0.3228** 0.724  -0.4584* 0.632 -0.2847 0.752  

Barn  -0.8637*** 0.422      

Utbildningslängd 0.0435 1.044 0.4155 1.515 -0.0724 0.930  

Inkomst låg 0.0623 1.064 0.4314 1.539 -0.0731 0.930  

Inkomst medel 0.0966 1.101 0.1820 1.200 -0.0121 0.988  

Inkomst hög 0.4553** 1.577 0.2941 1.342 0.3929 1.481  

Karriärsinriktn. 1 -0.1199 0.887 -0.1987 0.820 - 0.1747 0.840  

Karriärsinriktn. 2 -0.1715 0.842 -0.2386 0.788 -0.1904 0.827  

Karriärsinriktn. 3 

Trad. yrken 

Kvinnor försörjn. 

Män hushållsarb. 

Inställning barn 

Tidigare flh 

Tidigare flh part. 

-0.2618* 

0.2845* 

1.4476*** 

0.6212*** 

0.1202 

0.770 

1.329 

4.253 

1.861 

1.128 

-0.4613* 

0.5205* 

1.1455** 

0.0709 

-0.0055 

0.630 

1.683 

3.144 

1.074 

0.994 

- 0.1082 

0.1361 

1.589*** 

0.706*** 

0.2276* 

-0.4478** 

0.3869* 

0.897 

1.146 

4.897 

2.026 

1.256 

0.639 

1.472 

 

Pseudo R
2
 0.1272  0.1086  0.1305   

n 1114  400  714   

*p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01 

Tabell 1. Logistisk regression med de oberoende variablernas relation till sannolikheten att ha en positiv inställning 

till delad föräldraledighet, koefficienter och oddskvoter. Dubbelsidiga p-värden. 
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Resultatet visar att den tredje indikatorn för karriärsinriktning är den som mäter det bäst i 

modellerna – hög lön och bra förmåner på arbetet. För modell ett och två gäller att kvinnor 

med hög karriärsinriktning tenderar att ha 77 respektive 63 procent lägre sannolikhet att vara 

positivt inställda till delad föräldraledighet än kvinnor med lägre karriärsinriktning. Kvinnor 

som anser att en hög lön är viktigt anser således inte att delad föräldraledighet är så viktigt. 

När urvalet ändras till enbart mammor i modell tre och tidigare föräldraledighet läggs till, 

finns inget samband mellan karriärsinriktning och sannolikheten att ha en positiv inställning 

till delad föräldraledighet. Negativa koefficienter och oddskvoter som är mindre än ett, tolkas 

alltså som lägre sannolikhet för en positiv inställning till delad föräldraledighet, på samma 

sätt som positiva koefficienter och oddskvoter med värdet ett eller större tolkas som högre 

sannolikhet. 

 

Att respondenterna är eller har varit gifta eller sammanboende innebär för modell ett och två 

att de har cirka 72 och 63 procent lägre sannolikhet att vara positivt inställda till delad 

föräldraledighet, jämfört med kvinnor som inte varit gifta eller sammanboende. Modell tre 

visar likande siffror men de är inte signifikanta. Om respondenterna har barn eller ej ger 

logiskt nog endast utfall för modell ett, eftersom samtliga respondenter i urval två respektive 

tre har samma värde på den variabeln. Resultatet för modell ett visar att kvinnor som har barn 

tenderar att vilja dela föräldraledigheten i lägre utsträckning än kvinnor utan barn – 

sannolikheten för en positiv inställning till delad föräldraledighet är 42 procent lägre. Inkomst 

visar endast en signifikant koefficient, för modell ett med samtliga respondenter. Kvinnor 

med hög inkomst har drygt 150 procent högre sannolikhet att vilja dela föräldraledigheten, 

jämfört med kvinnor som har en medellåg inkomst. 

 

För modell två med kvinnor utan barn visar ett enkelsidigt p-värde att lång utbildning tenderar 

att ge en positiv syn på delad föräldraledighet. Sannolikheten att en kvinna med minst sex års 

utbildning är positiv till delad föräldraledighet, är tre gånger så hög som för en kvinna med 

gymnasieutbildning.  Det finns däremot inget samband mellan utbildningslängd och inställ-

ning till delad föräldraledighet för modell ett och tre som innehåller mammor. 

 

Det som tycks mäta sambandet mellan jämställdhetsattityd och inställning till delad föräldra-

ledighet bäst är inställning till huruvida kvinnor bör kunna försörja sig själva i samma 

utsträckning som män. Resultatet visar att en mer jämställd attityd ger en större benägenhet att 

dela föräldraledigheten. För samtliga modeller gäller att en kvinna med jämställd attityd har 
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flera gånger högre sannolikhet till en jämställd syn på föräldraledighetens fördelning än en 

kvinna som inte anser att jämställdhet är så viktigt. Det additiva index för inställning till om 

kvinnor och män kan gå utanför de traditionella könsrollerna gällande vissa yrken, har en 

signifikant koefficient i modell ett och två som båda innehåller kvinnor utan barn. Ju mer 

jämställd inställning barnlösa kvinnor har, desto högre är sannolikheten för en positiv inställ-

ning till delad föräldraledighet. Huruvida män kan utföra hushållsarbete lika bra som kvinnor 

tycks kunna förklara inställning till delad föräldraledighet för mammor, då dessa värden är 

signifikanta för modell ett och tre. Sannolikheten till en positiv inställning är högre för 

mammor som har en jämställd inställning till hushållsarbete än för mammor med en mer 

traditionell syn. 

 

Inställning till barn överlag har ett positivt samband med inställning till delad föräldraledighet 

endast för kvinnor som har barn, i modell tre. Mammor som anser att barn utgör en viktig del 

av livet har mer än dubbelt så hög sannolikhet att vara positivt inställda till delad föräldra-

ledighet jämfört med mammor som inte anser att barn är lika viktigt. 

 

Slutligen verkar det finnas ett samband mellan inställning till delad föräldraledighet och både 

kvinnors tidigare föräldraledighet samt deras partners uttag. En mamma som tar ut lång 

föräldraledighet anser inte att delad föräldraledighet är så viktigt och har drygt 60 procents 

lägre sannolikhet att ha en positiv inställning, än en mamma som tar ut kort föräldraledighet. 

En mamma vars partner tar ut lång föräldraledighet har däremot mer än dubbelt så stor sanno-

likhet att ha en positiv inställning till delad föräldraledighet än en mamma med en partner som 

tar ut kort. Viktigt att komma ihåg, även om resultatet är rimligt, är att bortfallet i partners 

tidigare föräldraledighet ersatts med medelvärdet trots att det var stort. På grund av det kan 

resultatet vara missvisande och det kan vara problematiskt att generalisera från denna 

skattning.  

 

Av tabellen ovan kan konstateras att det inte verkar finnas ett samband mellan varken ålder, 

låg och medellåg inkomst eller de två första indikatorerna på karriärsinriktning och inställning 

till delad föräldraledighet för någon modell.  

 

Pseudo-R
2
 visar att de oberoende variablerna i modell tre tillsammans reducerar log-

likelihoodvärdet mest, modell ett och två har liknande värden men de oberoende variablerna 

reducerar något mer i modell ett med samtliga kvinnor än i modell två men enbart kvinnor 
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utan barn. Kolinjäritet verkar inte finnas bland de oberoende variablerna i någon modell, 

vilket är ett bra tecken för säkerheten i resultaten
8
. Det indikerar även att det inte verkar finnas 

något systematiskt fel i form av felspecificering, alltså att någon irrelevant variabel finns med 

i modellerna. Felspecificering genom exkluderande av en relevant variabel är dessvärre 

svårare att kontrollera för. Vidare visar en residualanalys inga tecken på många extrema eller 

inflytelserika värden som skulle kunna snedvrida resultatet. Analysen ger sämst resultat för 

modell två med enbart kvinnor utan barn där spridningen bland observationerna är något 

större och några fler extrema eller inflytelserika observationer syns. Detta beror dock troligt-

vis på att urvalet är mindre i denna modell.  

Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar resultaten utifrån den tidigare forskning och de teorier som presen-

terats i uppsatsen och de hypoteser som den utmynnat i. 

 

Överlag pekar resultaten i den riktning som förväntats, med några undantag. Det kan 

konstateras att karriärsinriktning, mätt i huruvida hög lön och förmåner på arbetet anses 

viktigt, är negativt relaterat till sannolikheten att ha en jämställd inställning till delad föräldra-

ledighet. Därmed kan frågeställningen inte besvaras på det sätt som förväntats utifrån 

hypotesen att hög karriärsinriktning ger en mer positiv inställning till delad föräldraledighet. 

Att just inställning till hög lön och bra förmåner visade sig vara den bästa indikatorn för 

karriärsinriktning är inte förvånande utifrån tidigare forskning. Däremot finns det en mot-

sättning i att sambandet med inställning till delad föräldraledighet inte är positivt då det står 

klart att kvinnors lön påverkas negativt av föräldraledighet (Aisenbrey m. fl. 2009). Det kan 

dock finnas flera orsaker till detta, jag tror att det kan kopplas till politisk inriktning. Det är 

troligt att kvinnor med hög lön generellt sett har ett liberalt och möjligen konservativt synsätt. 

Att högavlönade kvinnor anser att varje individ ska få göra sina egna val. Även om 

jämställdhet anses viktigt är det upp till varje enskild individ att välja – till exempel hur för-

äldraledigheten ska fördelas. För kvinnor som har barn däremot, finns det inget samband 

                                                 

8 Måttet tolerance har tagits fram med hjälp av multipla linjära regressioner, vilka alla ger värden över 0.2 som är gränsvärdet för 

tecken på multikolinjätritet. Dessutom vittnar koefficienterna som är under 2 om samma sak (Menard, 2002). 
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mellan karriärsinriktning och inställning till delad föräldraledighet. Detta är intressant och kan 

indikera flera saker. För det första ger det signaler om att karriärsinriktade kvinnor återfinns 

bland dem som inte har barn, vilket går i linje med både presenterad teori och tidigare 

forskning. För det andra är det möjligt att ett barn påverkar en kvinnas prioriteringar - även 

om en kvinna är karriärsinriktad innan hon får barn kanske hon flyttar fokus från karriär till 

familj när hon blir mamma. Kanske har kvinnor som väljer att skaffa barn också lägre grad av 

karriärsinriktning än kvinnor utan barn, vilket går i linje med Hakims (2007) resonemang om 

individuella preferenser. Föräldraledighet skulle även kunna ge en ändrad inställning till 

karriär. Utifrån tidigare forskning som visar kvinnors medvetenhet om familjens negativa 

påverkan på karriären, är det samtidigt troligt att kvinnor som valt att skaffa barn även har 

gjort vissa val gällande sin karriär, frivilligt eller ofrivilligt. Om kvinnor som valt att skaffa 

barn gjort ett medvetet val att prioritera barn före karriär, är det logiskt att denna indikator för 

karriärsinriktning inte är signifikant i modell tre.  

 

Resultatet bekräftar hypotesen om att utbildningslängd samvarierar positivt med inställning 

till delad föräldraledighet för modell två med kvinnor utan barn. Detta talar för att det finns ett 

samband mellan utbildningslängd och karriärsinriktning och visar än en gång att de mest 

karriärsinriktade verkar återfinnas i gruppen med barnlösa kvinnor. Det finns också ett 

positivt samband mellan hög inkomst och sannolikheten till positiv syn på delad föräldra-

ledighet. Även om det enbart gäller för modell ett går det i linje med hypotesen om att hög 

inkomst och en positiv inställning till delad föräldraledighet samvarierar.  Det är anmärk-

ningsvärt att inkomst, givet ett positivt samband med utbildningslängd, inte visar en 

signifikant koefficient i modell två med kvinnor utan barn då denna grupp kvinnor troligen är 

den mest karriärsinriktade. Förklaringen är troligen att modell två har lägst medianinkomst 

och färre kvinnor med höga löner än de andra modellerna - vilket är en av få saker som talar 

emot att barnlösa kvinnor är de mest karriärsinriktade. Det beror dock antagligen på att 

urvalet för modell två är avsevärt lägre och även att kvinnorna i materialet är relativt unga. 

  

Att jämställda attityder generellt sett ger en högre sannolikhet till positiv syn på delad föräl-

draledighet går även det i linje med tidigare forskning. Däremot visar modell två med kvinnor 

utan barn och troligen högst grad av karriärsinriktning, svagast p-värden för variablerna som 

mäter jämställdhet. Det kan vara ett svar på frågan om huruvida karriärsinriktade kvinnor 

enligt Hakim (2007) inte tillhör gruppen kvinnor som arbetar för jämställdhet mest enligt 

Wahl (1992). Detta skulle vara intressant att undersöka närmare. 
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Att det endast finns ett positivt samband mellan inställning till att skaffa barn och inställning 

till delad föräldraledighet för modell ett och tre kan indikera att fördelning av föräldraledighet 

är en viktig fråga för en kvinna först när hon får barn. Det är logiskt men kan samtidigt vara 

ett tecken på att föräldraledighet inte ses som en jämställdhetsfråga. Utifrån teorin om doing 

gender kan det vara ett bevis på att familjeliv leder kvinnor in i förväntade könsroller där för-

äldraledighet anses ingå. Från det perspektivet, att barn leder till en mindre jämställd syn hos 

kvinnor, är det inte konstigt att de mest karriärsinriktade kvinnorna återfinns ibland kvinnor 

utan barn. 

 

Att mammor som tar ut lång föräldraledighet sannolikt har en mindre jämställd inställning till 

att dela föräldraledigheten än de som tar ut mindre, indikerar i motsats till tidigare forskning 

(Bernhardt, 2005; Elman och Kroska, 2009) ingen skillnad mellan attityd och praktik. Även 

detta skulle vara intressant att studera i en framtida undersökning . Att längre uttag av partner 

ökar sannolikheten till en jämställd syn på föräldraledigheten hos mammor är naturligt. 

 

Anledningen till att inte ålder påverkar inställning till delad föräldraledighet är troligen att 

endast fyra åldersgrupper finns med i materialet, variationen är inte stor. Om så är fallet, 

passar detta datamaterial inte bra för att undersöka samband med ålder. Alternativt kanske 

ålder inte spelar någon roll för vilken syn kvinnor har till delad föräldraledighet.  

 

Utifrån ett karriärsperspektiv hade det varit intressant titta separat på individer som har en 

ledande befattning i den socioekonomiska indelningen, men dessa utgör en mycket liten del 

av urvalet vilket troligtvis skulle leda till skeva resultat. Om de varit fler hade dessa individer 

kunnat jämföras med övriga då det är troligt att karriärsinriktade personer oftare har ledande 

befattningar än andra.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att resultaten i stort följer tidigare forskning. Karriärsinrikt-

ning samvarierar negativt och utbildningslängd positivt, med inställning till delad föräldra-

ledighet för kvinnor utan barn. Inget samband syns däremot för mammor. Det är troligt att 

genusstrukturer påverkar kvinnors inställning till karriär och delad föräldraledighet. Vidare är 

hög inkomst positivt relaterat till synen på delad föräldraledighet för modell ett med alla 

kvinnor. En jämställd attityd överlag samvarierar med en positiv inställning till delad 

föräldraledighet, liksom inställning till att skaffa barn. Det finns däremot inga tydliga tecken 

på en skillnad mellan attityd och handling avseende kvinnors uttag av föräldraledighet. 
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Bilaga 1 

 

Nedan visas den ursprungliga procentuella svarsfördelningen i de tre modellerna för samtliga 

variabler. Variabler med samma typ av svarsalternativ redovisas tillsammans. Bf står för 

bortfall. 

 

 

Tabell 1. Procentuell ursprunglig svarsfördelning för samtliga attitydvariabler med svarsalternativ ett till fem, ett 

motsvarar ”håller inte med” och fem ”håller med helt och hållet”.  

Variabel Modell Svarsalternativ  

1 2 3 4 5 bf Summa 

Föräldrar bör dela 

föräldraledigheten lika 

1 9 10 25,5 18 34,5 3 100 

2 6,5 4,5 20 19,5 44,5 5 100 

3 10,5 12 28 18,5 29 2 100 

Karriärsinriktning 1 

1 1,5 6,5 31,5 44 15,5 1 100 

2 2 5 31 42,5 18 1,5 100 

3 1,5 8 31,5 44 14 1 100 

Karriärsinriktning 2 

1 6 13 30 33 15 3 100 

2 6 12 28 32 19 3 100 

3 6 14 31 34 12 3 100 

 1 0 1,5 13,5 48 36 1 100 

Karriärsinriktning 3 2 0 2 17 46,5 33 1,5 100 

 3 0 1 11,5 49 37 1,5 100 

Trad. yrken 1 

1 0,5 0,5 2 5 91 1 100 

2 0,5 0 2 5 91 1,5 100 

3 0 0,5 2 5 92 0,5 100 
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Trad. yrken 2       

1 0,5 0,5 2 5,5 91 0,5 100 

2 0,25 0,25 2 6 90 1,5 100 

3 1 0,5 1,5 5,5 91 0,5 100 

Kvinnor försörjning 

1 0,5 0,5 0,5 4 93 0,5 100 

2 0,5 0,5 1 5 91,5 1,5 100 

3 0 0,5 2 4 93 0,5 100 

Män hushållsarbete 

1 2 2 3 7 83 3 100 

2 2 1 2,5 6,5 84 4 100 

3 2,5 2,5 3 7 82 3 100 

Inställning barn 1 

1 5 4 10 24 55 2 100 

2 12 10,5 19,5 28 27 3 100 

3 0,5 0,5 5 22 71 1 100 

Inställning barn 2    

1 31,5 17 22 15 10 4 100 

2 44 16 18 12 6,5 3,5 100 

3 25 17,5 24 17 12 4,5 100 

Inställning barn 3 

1 4,5 4,5 12 26,5 50,5 2 100 

2 2 10 20 27 27 4 100 

3 0,5 1,5 7,5 26 63,5 1 100 

 

Tabell 2. Procentuell ursprunglig åldersfördelning. 

Variabel Modell Svarsalternativ  

29 33 37 41 Summa 

Ålder 

1 21 28,5 29 21,5 100 

2 13 19 31 37 100 

3 25,5 34 28 12,5 100 
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Tabell 3. Procentuell ursprunglig för variabeln gift/sammanboende samt om respondenterna har minst ett biologiskt 

eller adopterat barn.  

Variabel Modell Svarsalternativ  

Ja Nej Bf Summa 

Gift/sambo 

1 59 40,5 0,5 100 

2 55,5 43,5 1 100 

3 61 38,5 0,5 100 

Biologiska eller 

adopterade barn 

1 64 35 1 100 

2 0 98 2 100 

3 99 0 1 100 

 

Tabell 4. Procentuell ursprunglig fördelning för utbildningslängd efter grundskola, låg motsvarar mindre än två år, 

medel motsvarar tre men ej sex år, hög motsvarar minst sex år. Bortfallet om cirka fem procent i samtliga modeller är 

proportionerligt fördelat mellan de tre klasserna. 

Variabel Modell Svarsalternativ  

Låg Medel Hög Summa 

Utbildningslängd 

1 40 33 27 100 

2 35 34 31 100 

3 42 32,5 25,5 100 

 

Tabell 5. Procentuell inkomstfördelning i tusentals kronor. 

Variabel Modell Svarsalternativ  

Låg Medellåg Medelhög Hög Summa 

Inkomst 

1 55 36 4,5 4,5 100 

2 49 38 6,5 6,5 100 

3 58 35 4 3 100 
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Tabell 6. Procentuell fördelning för kvinnornas respektive deras partners tidigare föräldraledighet . 

Variabel Modell                  Svarsalternativ  

Låg Hög Summa 

Tidigare flh 3 37,5 62,5 100 

Tidigare flh, partner 3 74 26 100 

 


