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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att se hur attityder påverkar föräldraledigheten när 

individer får sitt första barn. Är det så att par som har en jämställd attityd innan de får barn 

också är mer jämlika när det gäller fördelningen av föräldraledigheten? 

 

Tidigare forskning har visat på att det finns ett samband mellan attityder och fördelning av 

föräldraledighet. Men då har man mestadels mätt attityderna i samband med att individen 

varit gravid eller haft en pågående föräldraledighet. Då det verkar hända något med jämställd-

heten i relationen när man får barn, har den här studien mätt attityderna innan individen fick 

barn. Datamaterialet har analyserats i huvudsak i två regressionsanalyser med tre beroende 

variabler fördelade på kön; antal veckor individen tagit ut, fördelade på män och kvinnor, 

samt kvinnans andel i procent. 

 

Resultatet visade att det finns ett samband mellan attityder och föräldraledighet. En jämställd 

kvinna kommer i genomsnitt ta ut en lägre andel än en kvinna som inte har en jämställd 

attityd. Även i relationer där mannen har en jämställd attityd kommer det korrelera med 

kvinnans andel negativt. Det är framförallt män som ökar sitt uttag och inte kvinnor som 

minskar sitt när någon av partnerna har en jämställd attityd. I enlighet med theory of reasoned 

action teorin så ger en positiv inställning till jämställdhet också en jämnare fördelning av 

föräldraledighetsuttaget. Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv så visar resultatet också att 

olika faktorer verkar påverka olika för män och kvinnor. En indikation om att föräldraskapet 

inte är könsneutralt.  
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Inledning 

I Sverige har föräldrar goda förutsättningar för att dela lika när det gäller hur man fördelar 

föräldraledigheten. Med ett av världens mest generösa föräldraförsäkringssystem i 

kombination med en hög jämställdhetsnorm i samhället vore det inte helt orimligt att anta, att 

föräldraledighetsuttaget borde vara relativt jämlikt mellan män och kvinnor men så är inte 

fallet. I genomsnitt tar kvinnor ut cirka sjuttiosju procent av den totala föräldraledigheten 

(SCB, 2012). Mannens uttag har de senast tjugo år ökat men har de senaste åren legat relativt 

stabilt på cirka tjugotvå till tjugotre procent. Om föräldrar nu har alla förutsättningar för att 

dela lika, hur kommer det sig att det nu inte ser ut så? Den här uppsatsen utgår från att det 

bland annat har med individers attityder att göra. Attityder som i sin tur är starkt påverkade av 

genusnormer och föreställningar om vem som till exempel är den bästa lämpade föräldern.  

 

Den här uppsatsen undersöker hur dessa attityder påverkar individens föräldraledighetsuttag 

kontrollerat för andra faktorer som tidigare forskning visat vara av vikt när det gäller hur 

individer och par planerar sin föräldraledighet. Tidigare studier har baserat mycket av 

forskningen på blivande föräldrar, mäns attityder och på den betalda föräldraledigheten. 

Bidraget med den här uppsatsen är att vi har kunnat mäta attityder innan man fick barn och vi 

har tillgång till både betald och obetald föräldraledighet, för både kvinnor och män. 
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Frågeställning 

Har individer som är positivt inställda till jämställdhet när det gäller familjelivet en mer 

jämställd fördelning av föräldraledigheten? 

Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om individer som har en positiv inställning till 

jämställdhet innan de får barn, också har en mer jämställd fördelning av föräldraledighets-

uttaget. Målet har varit att se om attityder i fråga om jämställdhet också har en pragmatisk 

jämställd-hetseffekt på relationen. Har de barnlösa individerna som ansåg att bästa alternativet 

för en familj är att båda parter delar på ansvaret när det gäller omsorg för barn en mer jämlik 

fördelning av föräldraledighetsuttaget när de sedan fått sitt första barn? 

Avgränsning 

Urvalet består av individer födda i Sverige som mellan åren 1999 och 2009 fått sitt första 

barn. Föräldradagarna är baserade på betalda och obetalda dagar som någon av föräldrarna 

varit hemma för att ta hand om barn. Ytterligare faktorer som berör avgränsning avser 

datamaterialet och behandlas i metodavsnittet 

Disposition 

Presentationen av denna uppsats börjar med en beskrivning av den teoretiska ansatsen som 

bygger på två teorier, en som behandlar attityd och beteende på individnivå och en genusteori 

som beskriver den strukturella kontexten. Därefter kommer information om det svenska 

föräldraförsäkringssystemet, framförallt hur det var utformat för tiden för undersökningen. 

Efter det presenteras relevant tidigare forskning gällande sambandet mellan föräldraledighet 

och attityder men även vilka andra faktorer som spelar roll för föräldrars planering och uttag 

av föräldraledighet. Därefter kommer en beskrivning av datamaterialet, hur datamaterialet 

centrala begrepp operationaliserats samt metodologiskt tillvägagångssätt. Därefter presenteras 

resultatet av jämförande medelvärden samt regressionsanalysen tillsammans med deskriptiv 

statistisk och en avslutande diskussion. Slutligen diskuteras studiens validitet samt reliabilitet 

avseende urvalets storlek, vald metod samt hur generaliserbart studiens resultat är.  
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Teori 

Den här studien utgår från att föräldraledighetsuttaget kommer korrelera med jämställdhets-

attityder och att det kommer se olika ut för män och kvinnor. Den teoretiska ansatsen kommer 

därmed baseras på en attityd och beteendeteori kombinerat med en genusteori.  

Attityd & Beteende 

Theory of reasoned action, TRA, är en modell som förklarar individers beteende utifrån hur 

det påverkas av attityder (Fishbein m.fl., 1980). TRA bygger på relationen mellan attityder, 

intentioner och beteenden. Utgångspunkten är att intentioner att agera på ett visst vis är tätt 

sammankopplat med det faktiska beteendet. Eftersom intentioner i hög utsträckning förklarar 

beteenden blir det betydelsefullt att studera hur intentioner formas. Här menar TRA att 

attityder, både de egna och de samhälleliga, är viktiga. Attityder är inlärt och kommer i sin tur 

påverka individens intentioner vilket kommer påverka individens beteende. Det centrala i den 

här uppsatsen är specifikt kopplingen mellan attityder och beteende. En positiv attityd till ett 

specifikt fenomen ökar sannolikheten för att individen också agerar utifrån dessa attityder, 

motsvarande gäller för en person som har en negativ attityd till ett visst beteende, då minskar 

chansen att personen kommer att agera (Fishbein m.fl., 1980). För denna studie innebär det att 

individer som har en positiv jämställdhetsattityd också kommer vara mer jämställda i sitt uttag 

av föräldraledighet. Figur 1.1 nedan visar hur länken mellan attityder, intentioner och 

beteende beskrivs av Ajzen (1991).  
 

 Figur 1.1 (Ajzen, 1991)  
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Det som konkret påverkar en individs beteende är attityder, subjektiva normer samt upplevd 

kontroll vilket skapar en individs intentioner som i sin tur resulterar i ett beteende (Ajzen, 

1991). Attityden påverkar intentionen och intentionen påverkar beteendet. Den här uppsatsen 

undersöker dock inte individens intentioner gällande föräldraledighet så kopplingen mellan 

intention och beteende är något exkluderat i den här studien. Det huvudsakliga är länken 

mellan attityd och beteende och hur dessa hänger ihop. 

Genusteori 

Eftersom tidigare forskning visat att kön korrelerar med uttag av föräldraledighet samt att 

förutsättningarna ser annorlunda ut för män och kvinnor (Hyde m.fl.,1993; Kaufman m.fl., 

2000), har den teoretiska ansatsen i den här studien kompletterats med en genusteoretisk 

ansats. Zimmerman och Wests (1987) genusteori bygger på den sociala komplexitet som 

uppstår när vi tolkar och bedömer andra människor utifrån kön. Dessa tolkningar tillsammans 

med vårt beteende tar sitt uttryck i en uppfattning om feminint respektive maskulint beteende 

(Zimmerman m.fl., 1987). Genus framträder i all social interaktion både som ett resultat av 

det man uppfattar som rationellt i diverse sociala arrangemang, samt som en legitimering av 

den mest fundamentala uppdelningen av samhället, den som handlar om kön. Genus är inte 

något biologiskt och naturgivet, utan genus är en social konstruktion som upprätthålls i 

interaktionen mellan människor (Zimmerman m.fl., 1987). Genom tre distinktioner; kön, 

könskategori samt genus kan vi utveckla begreppet. Kön är det som vi biologiskt och socialt 

anser är man respektive kvinna. Vi definieras utifrån vilka genitalier vi föds med alternativt 

vilken uppsättning kromosomer vi har och dessa behöver inte alltid överensstämma med 

varandra. Könskategori är den kategori som socialt etablerar och bekräftar ens 

könstillhörighet. Den tredje och sista distinktionen är den socialt etablerade uppdelning av 

identifikation genom manligt och kvinnligt beteende. Det är just den här distinktionen som är 

centralt för den här uppsatsen eftersom den är av betydelse för hur man kan förstå uttaget av 

föräldraledighet. Hur de roller som uppfattas som typiskt manliga respektive kvinnliga 

påverkar individers beteende. 
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Attityd & Beteende teori kombinerat med 

genusteori 

Hypotesen i den här studien är att olika faktorer kommer påverka olika mycket beroende på 

om man är man eller kvinna. För att kunna studera attityder och skillnader i mäns och 

kvinnors föräldraskap behöver också den sociala kontext som i sin tur påverkar individers 

attityd och beteenden lyftas upp. Samhällets normer är starkt genusbetingade så individens 

subjektiva uppfattning kommer vara mycket genuspräglad vilket kommer påverka individens 

attityd till föräldraledighet. I modellen nedan har vi utvecklat Ajzens (1991) modell och 

inkluderat hur jämställdhetsattityder kan tänkas påverka subjektiva uppfattningar om genus 

och hur dessa kombinerat kommer påverka föräldraledighetsuttaget. 

Figur 1.2 

Individers attityder styrs därmed i stor utsträckning av dennes genus och subjektiva 

föreställningar om genus. Män och kvinnor tolkar situationer beroende på vilken position man 

intar i olika sociala situationer samt vilka omständigheter som råder (Bekkengen, 2002). 

Familjesystem är också organiserade kring genus vilket gör att familjen och familjeroller 

definieras utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv (Bernhardt m.fl., 2007). Sannolikt 

kommer till exempel moderskapet vara en viktig komponent i den kvinnliga identiteten. Dessa 

genusnormer kombinerat med individens attityd till jämställdhet kommer sedermera påverka 

individens fördelning av föräldraledighetsuttaget. Detta måste även ses i relation till 

kontexten, hade könsrollerna i samhället varit mer likartade för män och kvinnor skulle 

kopplingen mellan attityder och fördelning av föräldraledighet med stor sannolikhet sett helt 

annorlunda ut mot vad den gör idag då könsrollerna är betydligt mer stereotypa. 

 
Detta har även diskuterats i termer av ”den gode försörjaren”, där män förväntas försörja 

familjen och dra in hög inkomst och att vara den person i hushållet som skapar ekonomiska 

förutsättningar för familjebildning. “Den gode försörjaren” är därmed den i familjen som 
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fortsätter yrkesarbete efter födseln och lämnar därmed omsorgen för barn åt modern (Hyde m. 

fl., 1993).  

Föräldraförsäkringssystemet 

Sverige var det första landet i världen som 1974 införde betald föräldraledighet, så kallad 

föräldrapenning. Föräldraledighetslagen ger föräldrar rätt att vara ledig från arbetet, med eller 

utan föräldrapenning. Har man barn under arton månader har man rätt att vara helt ledig från 

sitt arbete och har man barn under åtta års ålder har man rätt att förkorta den normala 

arbetstiden med upp till en fjärdedel. Rätten att vara föräldraledig finns från anställningens 

första dag och man har rätt att ta ut en sammanhängande ledighet eller dela upp ledigheten i 

högst tre perioder varje kalenderår (1-15§ Föräldraledighetslagen). 
 

Föräldrarna har rätt till totalt 480 dagar med föräldrapenning. Har man gemensam vårdnad har 

vardera föräldern rätt till 240 dagar, och av dessa är 60 av dagarna reserverade för vardera 

föräldern. De övriga dagarna kan en förälder välja att avstå till den andre. Vid tvillingfödsel 

får föräldrarna ytterligare 90 dagar. Den som är gravid kan ta ut föräldrapenning den 60:e 

dagen före beräknad förlossning. (Försäkringskassan, 2012). 
 

Det finns tre olika ersättningsnivåer i föräldrapenningen. Den första kallas sjukpenningnivå 

och baseras på din sjukpenninggrundande inkomst. Då erhåller man knappt 80 procent av sin 

lön, förutsatt att man har arbetat och haft inkomst 240 dagar innan födseln. Den 

sjukpenninggrundande inkomsten för föräldrapenning har dock ett tak på 10 prisbasbelopp 

vilket motsvarar 440 000 kronor 2012, vilket gör att den högsta sjukpenninggrundande 

inkomsten i dagsläget är 935 kronor per dag. (Försäkringskassan, 2012). 
 

Om man inte uppfyller kravet för sjukpenningnivå får man den andra nivån vilken kallas 

grundnivån och den motsvarar 180 kronor per dag. Ersättning i form av sjukpenningnivå och 

grundnivå gäller i 390 dagar. Utöver dessa 390 dagar så har föräldrarna rätt till ersättning i 

ytterligare 90 dagar med så kallad lägstanivå vilket idag innebär en ersättning på 180 kr per 

dag, så kallade lägstanivådagar. Föräldrapenningen kan tas ut till och med att barnet fyller 8 

år. Föräldrapenning kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels 
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ersättning, och baseras på hur mycket du arbetar i förhållande till normal arbetstid. Det är 

möjligt att få föräldrapenning för arbetsbefriade dagar men du kan inte få det när du har 

semester. Under barnets första år kan föräldrar ta ut så kallade dubbeldagar vilket innebär att 

båda kan vara hemma tillsammans i max 30 dagar. I princip innebär det att man tar ut två 

dagar varje dag man är hemma, en för varje förälder. Resterande tid och efter det att barnet 

fyllt ett kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. (Försäkringskassan, 2012). Regeln 

om dubbeldagar infördes dock efter vårt datamaterial samlades in så det är inget som påverkar 

resultatet eller något som kommer diskuteras eller analyseras djupare.  
 
En av de reformer som kan ha fått betydelse för att pappor ökade sitt föräldrauttag  

är reformen som genomfördes januari 2002. Då förlängdes föräldrapenningen med 30 dagar 

till totalt nuvarande 390 dagar. Samtidigt reserverades 60 dagar var till vardera föräldern, 

tidigare var det endast 30 dagar som var reserverade till vardera föräldern (SOU, 2005:73). 

1999, året för attitydmätningen i den här studien, var mäns uttag 11,56 procent och kvinnors 

uttag var då 88,44 av det totala antalet betalda föräldradagar. 2009, året för den sista 

enkätundersökningen var mäns uttag 22,3 procent och kvinnors uttag var då 77,7 procent av 

den totala föräldraledigheten. 2011 var kvinnors uttag 76,29 procent och mäns uttag 23,71 

procent av totala antalet betalda föräldradagar var (Försäkringskassan). 2008 genomfördes 

ytterligare en reform som innebär att föräldrar som delar lika på föräldraledigheten och som 

har gemensam vårdnad kan få jämställdhetsbonus. Bonusen gäller för barn födda efter juni 

2008 och är idag 50 kronor per dag vilket ger ett maxbelopp på 13 000 kronor. 

(Försäkringskassan, 2012) 

Tidigare forskning 

Bara ett fåtal studier har tidigare fokuserat på sambandet mellan attityder och föräldraledighet. 

En relevant studie som behandlar ämnet är studien Fathers and parental leave där Hyde, 

Essex och Horton genomfört en longitudinell studie gällande attityder och beteende när det 

gäller föräldraledighet bland 550 män i Wisconsin, USA. Urvalet bestod av män vars partner 

var gravid och insamlandet av data har skett vid fyra tillfällen mellan juni 1990 och september 

1991. Första tillfället genomfördes i mitten av den tredje trimestern, andra tillfället en månad 

efter födseln, tredje tillfället fyra månader efter födseln, och den sista insamlingen gjordes 
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tolv månader efter födseln. Faderns föräldraledighetsuttag var i genomsnitt fem dagar men 71 

procent av fäderna tog ut mindre än fem dagar. Resultatet visade att män med en mer 

jämställd attityd tar ut längre föräldraledighet än män som har mer traditionell inställning till 

faderskapet och familjelivet. De fäder som höll rollen som far högt och som hade en mer 

jämställd attityd tog också ut den längsta föräldraledigheten. (Hyde m.fl., 1993). Det som är 

intressant med den här studien är att den bland annat försökt mäta hur attityder påverkar 

föräldrauttaget. En avgörande skillnad mellan den och den här uppsatsen är att Hyde, Essex 

och Hortons (1993) studie enbart baserades på män och att de redan väntade barn för tiden vid 

undersökningen. Resultatet i studien är ändå relevant och ger en indikation om vad den här 

uppsatsen kan förväntas få för resultat och förstärker hypotesen om att män med jämställd 

attityd troligtvis kommer ta ut längre föräldraledighet än män som inte har en jämställd 

attityd. I en annan relevant amerikansk studie från 1993 visar Kaufman och Uhlenberg att 

unga män som innehar en mer jämställd attityd arbetar mindre när de blir fäder än de fäder 

som har en mer traditionell syn på jämställdhet (Kaufman m.fl., 2000). Internationella studier 

specifikt om föräldraledighet har dock sina begränsningar i förmågan att generalisera sina 

resultat till vad som styr beteendet för svenska föräldrar och deras familjeliv. För att kunna 

dra slutsatser och förstå mönster i föräldraledigheten är det av vikt att man förstår den 

kulturella kontexten. Det går inte att generalisera den svenska insikten om föräldraledighet till 

andra länders eftersom den kulturella kontexten har för stor betydelse för studiens utfall. 

(Bekkengen, 2002; Haas, 1991) 

 

Av den svenska forskning som har genomförts när det gäller attityder och föräldraledighet så 

gjordes en studie av Haas (1986) som visade att par med en mer jämställd attityd också har en 

något jämnare fördelning när det gäller uttag av föräldraledighet. Studien gjordes på nyblivna 

föräldrar om deras attityder när det gäller faderns föräldraledighet. 82 procent tyckte att det 

var bra att pappor tog föräldraledigt men bara hälften svarade att de faktiskt tänkte ta 

föräldraledigt. Ju mindre fadern trodde att män och kvinnor har olika kapacitet när det gäller 

omsorg för barn desto högre var uttaget av föräldradagar (Haas, 1992). Haas studie 

konstaterade att det fanns ett samband mellan attityder till föräldraledighet och faktiskt uttag, 

dock var länken ganska svag. Den här studien kommer att kunna belysa attityder till 

föräldraledighet i en tid då män tar ut föräldraledighet i betydligt större utsträckning. När 

Haas (1992) genomförde sin studie var männens uttag extremt litet, vilket troligtvis påverkat 

resultatet och om studien genomförts idag är det inte omöjligt att studien hade fått ett annat 

resultat. 
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När det gäller attityder till jämställdhet och hur detta påverkar beteendet så är svenska män 

och kvinnor relativt jämställda fram tills dess att barnen föds, det är enligt många då 

jämställdheten verkligen sätts på prov (Bernhardt m.fl., 2007;Widmalm, 2004). Tidigare 

forskning visar på tendenser att ideal och verklighet inte riktigt är samma sak. I samband med 

första barnets födelse sker det en dramatisk förändring av jämställdheten inom hemmet och 

det är framförallt nästan alltid kvinnan som förändrar sitt yrkesarbetande efter det att barnets 

fötts. Tidigare enkätdata har visat att unga vuxna i Sverige med överväldigande majoritet 

förväntar sig en relativt jämlik fördelning i deras framtida familjeliv (Bernhardt m.fl., 2007). 

De planerar att dela jämlikt när det gäller hushållsarbete och barnomsorg den dagen de blir 

föräldrar. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut. Enkätdata från 1999 visade att nyblivna 

föräldrar (då vid åldern 22 och 26) var betydligt mer negativt inställda till en jämlik 

fördelning avseende balans mellan yrkesarbete och familjeliv än de individer som ännu ej fått 

barn. Även om frågan var ställd utifrån ett generellt perspektiv och inte var ute efter 

individens egna specifika situation så verkade nuvarande familjesituation ha en hög påverkan 

på attityden till jämställdhet (Bernhardt m.fl., 2007).  
 

Att attityder individer har innan de får barn dels förändras när de får barn och dels inte levs 

upp till, har lett till ett antagande i den här uppsatsen om att det har med grundläggande 

genusnormer att göra. Kvinnor som får barn tenderar att prioritera familjen och anpassar 

därmed arbetet utifrån familjen, det gör inte män i samma utsträckning (Hyde m.fl., 1993; 

Kaufman m.fl., 2000). Kvinnor anses generellt vara goda mödrar då de anpassar yrkesarbetet 

på ett sådant sätt att de kan ansvara för hem och barn (SOU, 2005:73). I ett historiskt 

perspektiv där pappor i Sverige inte tog ut någon eller väldigt lite föräldraledighet och där 

mammor stod för nästan alla barnomsorg har det resulterat i att pappor idag kan blicka 

tillbaka och känna sig rätt närvarande medan dagens kvinnor blickar tillbaka och känner sig 

otillräckliga. (SOU, 2005:73). Det goda föräldraskapet är därmed långt ifrån könsneutralt utan 

ger istället både subtilt och implicit olika direktiv till mammor respektive pappor om vad som 

utmärker en god förälder vilket också påverkar mäns och kvinnors attityder. Det bör 

kommenteras att SOU-rapporter kanske inte är helt opåverkade av det politiska klimatet dock 

anser vi att de fyller sitt syfte i den här uppsatsen.  
 

Kvinnors attityd till delad föräldraledighet beror på om de har en positiv syn på jämställdhet 

och på om de följer med i debatten när det gäller föräldraledighet samt vad de har för 
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förutsättningar på arbetsmarknaden (Haas, 1992). Det har även tidigare visats att mäns 

attityder till delad föräldraledighet är mer påverkad av diverse bakgrundsvariabler än 

kvinnors. Faderns attityd gällande mäns och kvinnors kapacitet och förmåga att vara förälder 

var starkt korrelerat med uttag av föräldradagar (Haas, 1992). Dessutom har tidigare forskning 

visat att det oftare mannens vilja som styr hur fördelningen på föräldraledigheten blir 

(Bekkengen, 2002). 

 

Vad är det då, utöver attityder, som spelar roll när det gäller fördelningen av föräldra-

ledigheten? Frågar man föräldrar i Sverige vad de uppfattar som det som mest spelar roll 

svarar majoriteten att det är ekonomin som styr (Duvander m.fl., 2005), men undersökningar 

visar att det snarare är andra faktorer som är avgörande. Till exempel delar välutbildade 

föräldrar på föräldraledigheten i större utsträckning. Undersökningar visar också att många 

kvinnor själva önskar att få vara hemma större delen av tiden och att många pappor också 

förutsätter detta (Duvander m.fl., 2005). Något som kan tänkas ha med den rådande 

genusnormen att göra. Enkätdata från 1999 visade att kvinnor och mäns inkomst har betydelse 

när det gäller uttag av föräldraledighet men männens inkomst hade större påverkan (Bernhardt 

m.fl., 2007). Respondentens utbildningsnivå hade ett positivt samband på delad 

föräldraledighet medan ålder hade en negativ effekt. En förklaring till varför variabeln 

utbildning spelar roll är att högre utbildning kan antas exponera individen för idéer och teorier 

om jämlikhet som ett logiskt sätt att organisera samhället såväl som familjelivet (Bernhardt 

m.fl., 2007). Pappor tar ut fler dagar om mamman har högre utbildning samt om de båda är 

etablerade på arbetsmarknaden (Duvander m.fl., 2001).  

Hypotes 

Den här studien utgår från två hypoteser; den första hypotesen är att det finns ett samband 

mellan attityder och föräldraledighet och att individers attityder gällande jämställdhet positivt 

kommer korrelera med hur individer fördelar sin föräldraledighet när de får sitt första barn. 

Den andra hypotesen är att män och kvinnor har olika roller att förhålla sig till och att det 

kommer finnas skillnader mellan män och kvinnor i hur attityder påverkar 

föräldraledighetsuttaget.  
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Metod 

Empiri 

Datamaterialet i den här studien består av sekundärdata och källan för datamaterialet heter 

YAPS, the Young Adult Panel Study, och är en longitudinell panelundersökning om familj 

och arbetsliv på 2000-talet (YAPS hemsida, 2011). Primärdatamaterialet består av enkäter 

innehållande 74 frågor och omfattar cirka 3500 personer. Undersökningen har utförts av 

Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Stockholms universitet och är en longitudinell studie 

som har genomförts 1999, 2003 samt 2009. YAPS databas har byggts upp för att göra det 

möjligt att analysera värderingar man hade i den yngre vuxenfasen för att sedan se hur dessa 

förändras över tiden när ens eventuella familjeförhållanden ändras (YAPS hemsida, 2011). 

Förutom enkätdata innehåller YAPS även registerdata över bland annat inkomst och 

utbildning som hämtas från SCBs register för totalbefolkningen samt utbildningsregistret 

årligen. 

Urval & Avgränsning 

Urvalet i YAPS har gjorts obundet slumpmässigt i två kategorier (YAPS hemsida, 2011). En 

med individer med två Sverigefödda föräldrar samt en kategori med ena eller båda föräldrarna 

födda i Polen eller Turkiet. Alla enkäter har egenhändigt fyllts i av respondenten. Den första 

enkätundersökningen genomfördes 1999. Undersökningen 1999 omfattade 2820 individer och 

hade en svarsfrekvens om 67 procent. Fyra år senare gjordes en ny undersökning med de 

respondenter som svarat i enkätundersökningen 1999 samt med en ny grupp individer som 

fyllt 22 år. Denna undersökning omfattade då 2816 individer och hade en svarsfrekvens på 78 

procent. Den sista hittills gjorda datainsamlingen genomfördes 2009 och bestod av 1986 

personer som besvarade enkäteten, vilket gav en svarsfrekvens på 57,9 (YAPS hemsida, 

2011). Bortfallet är högt vilket det ofta är i panelstudier, vilket kan få konsekvenser för 

möjligheten att generalisera resultatet i av den här studien. Någon vidare utvecklad 

bortfallsanalys på primärdatamaterialet ingår ej i ramen för denna studie.  
 

Eftersom syftet är att undersöka individens attityd innan man fick barn och om detta 

korrelerar med hur man sedan har fördelat föräldraledigheten består urvalet för denna studie 
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av de individer som 1999 var barnlösa och som till år 2009 fått sitt första barn. Motivet för 

detta är att det troligtvis kommer hända något med en individs attityd och värderingar den 

dagen de får sitt första barn vilket kommer påverka deras attityd inför nästa barn (Haas, 

1992). Tidigare forskning har visat att attityden till jämställdhet har en tendens att förändras 

den dagen man bildar familj (Bernhardt, 2005). Eftersom syftet är att se hur attityder påverkar 

föräldraledigheten innan man får barn behöver empirin bestå av ett mått före och ett efter 

barn. Individerna kan under den här tiden även fått fler barn men den här uppsatsen fokuserar 

endast på föräldraledigheten som tagits ut i samband med första barnet. Det longitudinella 

datamaterialet som ligger som grund för urvalet består av tre kohorter och de individer som 

ingår i undersökningen är födda 1968, 1972 och 1976, därmed berör studien endast individer 

som 1999 var 23, 27 eller 31 år och som tio år senare 2009 var 33, 37 eller 41 år gamla. 

Individerna kan vid tiden för datainsamlingarna varit ensamstående, sambo eller vara gifta 

och alla individer är födda i Sverige med föräldrar som antingen är svenskfödda eller där 

åtminstone en är född i Turkiet eller Polen.  
 

Den svenska föräldraförsäkringen består av tre olika försäkringar; föräldrapenning vid barns 

födelse, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning (Berggren, 2004). Den här 

studien behandlar bara den föräldraledighet man är berättigad vid barns födelse och det avser 

både betalad och obetald ledighet. Den här studien har inte bara tillgång till statistik om betald 

föräldraledighet utan datamaterialet består av både betalda och obetalda dagar som individer 

har använt för att ta hand om barn. Att ha tillgång till både betalda och obetalda dagar är en 

stor fördel eftersom det mer exakt visar hur många dagar som faktiskt ägnats åt barnomsorg.  

 

Totalt berör datamaterialet i den här uppsatsen av 734 individer. För att försöka behålla så sort 

urval som möjligt har de individer med rötter i Polen eller Turkiet inkluderats i populationen 

för datamaterialet, även om etnicitet inte analyserats inom ramen för den här uppsatsen. 

Ursprungligen bestod datamaterialet av 913 respondenter men för att undvika specifikations-

fel i modellen har alla respondenter som saknat värde på den beroende variabeln exkluderats. 

Då återstod 808 respondenter. I datamaterialet fanns två outliers som var uppenbara mätfel 

där en respondent varit hemma 224 veckor men där barnet bara var två år. Ytterligare en 

respondent hade varit hemma 156 veckor men där var barnet också bara två år. Dessa två 

respondenter har därmed exkluderats från datamaterialet. Totalt återstod då 806 respondenter i 

populationen. Dessvärre saknade 72 respondenter värde i inkomstvariabeln vilket har 

resulterat i ytterligare ett bortfall på 72 individer. Antalet individer i datamaterialet består 
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därmed av 734 individer. Tyvärr saknas information om könet på den andre föräldern och 

därför är det bara grovt förutsatt att den andra föräldern är av motsatt kön. Vid 

undersökningstillfället 2009 hade ungefär 2 procent av de respondenter som (1) hade en 

partner och (2) vars partner också deltog i undersökningen en partner av samma kön (SCB 

2010). Därför borde inte detta antagande påverka resultatet nämnvärt.  

 

Operationalisering 

Beroende variabler 

Eftersom vi är ute efter att analysera sambandet mellan jämställdhetsattityd och 

föräldraledighetsuttag fördelat på kön, består analysen av tre modeller med tre olika beroende 

variabler; antal veckor kvinnan har varit föräldraledig, antal veckor mannen har varit 

föräldraledig samt hur stor procentuell andel som kvinnan tagit ut av det totala uttaget. 

Respondenternas värde när det gäller uttag av föräldraledighet är hämtad från YAPS data 

2009. Där har de besvarat frågorna; ”Hur länge har du varit föräldraledig med barnet?” samt 

”Hur länge har barnets andra förälder varit föräldraledig med detta barn?” Respondenten har 

dels fyllt i hur många veckor eller månader hen själv har varit hemma med barn samt hur 

många veckor hens partner varit hemma (YAPS hemsida, 2011). I de fall då respondenterna 

angett föräldraledigheten i månader, är månaderna omkodade till längd i veckor där en månad 

ses som 4 veckor. 

Oberoende variabler 

Den oberoende variabel vars effekt den här studien vill analysera är individers attityd till 

jämställdhet. Måttet för jämställdhetsattityd har analyserats utifrån enkätundersökningen 

genomförd 1999 när individerna var barnlösa utifrån frågan; 

”Vad tycker du skulle vara bäst för en familj med barn som inte börjat skolan?”  

1. Att bara mannen arbetar medan kvinnan har huvudansvaret för hem och barn 

2. Att båda arbetar men kvinnan arbetar deltid och har det största ansvaret för hem och barn 

3. Att båda arbetar men mannen arbetar deltid och har det största ansvaret för hem och barn 

4. Att båda föräldrarna arbetar ungefär lika mycket och delar ansvaret för hem och barn lika 

mycket (YAPS hemsida, 2011).  
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Svaren har kodats om till en dummyvariabel där de respondenter som svarat att de anser att 

alternativ ett eller två är det bästa för familjen har kategoriserats som individer med en icke 

jämställd attityd. De respondenter som tycker det bästa för familjen är alternativ tre och fyra 

har kategoriserats som den grupp med jämställd attityd.  

 

Att koda alternativ tre som jämställd stämmer inte överens med definitionen jämställdhet som 

bygger på jämlik fördelning av ansvaret, men i det här fallet har det alternativet kodats som 

jämställt med motiveringen att det alternativet går emot rådande genusnormer. 

Kontrollvariabler 

Andra faktorer som tidigare forskning visat korrelerar med jämställdhetsattityd eller 

föräldraledighet är utbildning, inkomst samt arbetsmarknadsanknytning. Dessa variabler är 

därmed inkluderade som kontrollvariabler. Övriga variabler som den här studien kontrollerar 

för är barnets ålder. Eftersom alla attityder mättes 1999 kan hur lång tid det gått från 

attitydmätning tills det att man fick barn ha en viss effekt på föräldraledighetsuttaget. Etnicitet 

är en kontrollvariabel i analysen eftersom de med polskt eller turkiskt ursprung är 

översamplade i datamaterialet. Om individen har avslutat sin föräldraledighet är också 

inkluderad som en kontrollvariabel eftersom om föräldraledigheten är avslutad eller inte kan 

påverka hur fördelningen av föräldradagar ser ut. Nedan kommer utformningen av 

kontrollvariablerna diskuteras mer i detalj. 

Utbildning 

Bakgrundsvariabler som rör utbildning är hämtade året innan individen fick barn för att på så 

sätt kontrollera för faktorer som kan tänkas korrelera med attityder och föräldraledighetsuttag. 

Utbildningsvariabeln har hämtats från SCB’s utbildningsregister SUN, Svensk 

utbildningsnomenklatur (SCB, 2000) för året innan barnet föddes. År 2000 genomgick 

utbildningsregistret en förändring vilket medförde ett tidsseriebrott av datamaterialet. 

Utbildningsvariabeln har därför hämtats från två olika variabler avseende utbildningsnivå, 

beroende på vilket år barnet föddes. Den nya variabeln heter SUN2000niva, och den gamla 

variabeln heter SUN2000niva_old båda dessa beskriver en individs utbildningsnivå (SCB, 

2000). 

 

Den nya utbildningsvariabeln består av en nivåmodul SUN2000niva och består av tre 

positioner där första siffran anger utbildningsnivå. Den andra siffran anger utbildningen 
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teoretiska längd och den tredje siffran anger typ av utbildning (SCB, 2000). Den gamla 

utbildningsvariabeln SUN2000niva_old har kodats om till motsvarande värde för 

SUN2000niva. Eftersom den här studien endast vill kontrollera för utbildningsnivå och inte 

studera utbildningens effekt på detaljnivå har endast värdet av första siffran använts för 

variabeln utbildning.  
 

Variabeln SUN2000niva har i datamaterialet från SCB (2000) följande värden (första siffran i 

nivåmodulen): 

9 Okänd 

6 Forskarutbildning 

5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre 

4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år 

3 Gymnasial utbildning 

2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

(0 Förskoleutbildning) (SCB, 2000) 
 

Av totalt 734 respondenter saknade 28 stycken värde i utbildningsvariabeln och fyra 

respondenter hade uppgett utbildning okänd, så totalt 706 respondenter har ett värde på 

variabeln som rör utbildningsnivå. De 28 respondenter som saknar värde i 

utbildningsvariabeln samt de med utbildning okänd har kategoriserats som en dummyvariabel 

med utbildning okänd. 
 

I den här studien är värdena för utbildning omkodade till dummyvariabler utifrån fyra 

kategorier:  

Siffran 4-6 = Eftergymnasial utbildning 

Siffran 3 = Gymnasial utbildning 

Siffran 1-2 = Förgymnasial utbildning eller kortare 

Siffran 9 = Okänd 

Inkomst 

Bakgrundsvariabler som rör utbildning är också hämtade året innan individen fick barn. 

Variabeln för inkomst har hämtats från SCB’s Longitudinella integrationsdatabas för 

sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier och förkortas ForvInk (SCB, 2011). ForvInk 
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beskriver summan av inkomst från förvärvskälla som kontant bruttolön och inkomst av aktiv 

näringsverksamhet under förutsättning att inkomst av aktiv näringsverksamhet är positiv, i 

annat fall redovisar variabeln endast konstant bruttolön (SCB, 2011). Originalvariabeln anges 

i hundratal kronor, värdet är i regressionsanalysen i tusentals kronor. Inkomst hämtas, precis 

som utbildning, för året innan barnet föddes. 

Kvadrerad inkomst 

Inkomstvariabeln visade på ett ickelinjärt samband med en minskad effekt vid högre värden 

därmed är variabeln inkomst transformerad till en polynom för att på så sätt göra den 

kontinuerlig. En ny kvadrerad variant av variabeln inkomst har inkluderats som 

kontrollvariabler och den är inkluderad i alla modeller där den blir signifikant. 

Barnets ålder 

Datamaterialet innehåller information om barnets födelseår och i den här studien är födelseår 

omkodat till barnets ålder. Detta är gjort för att göra det möjligt att kontrollera för om effekten 

av jämställdhetsattityden påverkats av om man fick barn närmare tiden för attitydsmätningen 

eller senare.  

Etnicitet 

Variabeln för etnicitet består av två kategorier, de med åtminstone en förälder född i Polen 

och de med åtminstone en förälder född i Turkiet. Detta kategorier har kodats om till två 

dummyvariabler, en för de med turkiskt och en för de med polskt ursprung. 

Avslutad föräldraledighet 

Individerna fick besvara frågorna ”Är du fortfarande hemma med detta barn” och ”Är din 
partner fortfarande hemma med detta barn”. Om båda föräldrarna avslutat föräldraledigheten 
kodas detta som att föräldraledigheten är avslutad. 

Arbetsmarknadsanknytning 

Om respondenten året innan de fick barn mottog arbetsmarknadsersättning eller studiemedel 
har det kodats som att de för året innan de fick barn hade en försvagad 
arbetsmarknadsanknytning. 
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Ålder 

Variabeln ålder är indelad i tre kohorter, de som är födda 1968, 1972 och 1976 och har kodats 

om som två dummyvariabler.  

Metod för analys och diagnostisering 

Analysen av datamaterialet har först gjorts i en jämförelse av medelvärden mellan individer 

med en jämställd attityd och de som inte har en jämställd attityd. Medelvärdena är fördelade 

på kön och föräldraledighetsuttag i antal veckor. För att kunna kontrollera effekten av andra 

påverkande faktorer är vidare analys utförd i en multipel regressionsanalys med tre beroende 

variabler. Regressionsanalysen har samma oberoende variabel och kontrollvariabler i var och 

en av de tre modellerna. På grund av det lilla urvalet har sambanden tolkats även om de är 

signifikanta på en tioprocentnivå. Men det är i huvudsak de samband som är signifikanta på 

en femprocentsnivå som kommer analyseras mer ingående i tolkning och diskussion  

 

För att testa om det föreligger någon form av heteroskedasticitet i modellen har regressions-

residualerna plottats mot de skattade värdena. Förutom inkomstvariabeln som uppvisat ett 

ickelinjärt samband förekommer ingen synlig heteroskedasticitet i modellen.  
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

Kontrollvariabler samt hur många individer som ingår i varje kategori (Tabell 1.1)  

Kontrollvariabler                            Antal                 Andel i procent 
Utbildning 

   Eftergymnasial utbildning  409  55,72% 
Gymnasial utbildning (referenskategori)  261  35,56% 
Förgymnasial utbildning eller lägre  32  4,36% 
Utbildning okänd  32  4,36% 
Avslutad föräldraledighet 

   Avslutad föräldraledighet  548  74,66% 
Arbetsmarknadsanknytning 

   Ej arbetsmarknadsanknytning  140  19,07% 
Etniskt ursprung 

   Turkiskt ursprung  32  4,36% 
Svenskt ursprung (referenskategori)  615  83,79% 
Polskt ursprung  87  11,85% 
Ålder 

   Födelseår 1968  106  14,44% 
Födelseår 1972  289  39,37% 
Födelseår 1976 (referenskategori)  339  46,19% 

        Medelvärde           Standardavvikelse 
Inkomst 

   Förvärvsinkomst 1000tals krornor  254,85  134.74 
Kvadrerad inkomst 

   Kvadrerad inkomst  947118,24  92438,01 
Barnets ålder 

   Barnets ålder  5,07  2,54 
n 

 
734 

 

Tabell 1.1 visar antal respondenter i varje kategori på kontrollvariablerna samt medelvärdet 

för de kontinuerliga variablerna. Utbildning är kategoriserat i fyra olika kategorier; förgym-

nasial, gynmasial eller eftergymnasial utbildning samt en kategori för de som saknar värde i 

på utbildningsvariabeln. Om individen avslutat sin föräldraledighet eller ej är också 

inkluderade som en dummyvariabel eftersom det kan påverka hur fördelningen av föräldra-

dagar ser ut. Arbetsmarknadsanknytning beskriver om individen året innan hen fick barn hade 

en försvagad arbetsmarknadsanknytning, det vill säga om hen mottagit arbetslöshetsersättning 
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eller studiemedel. Etnicitet beskriver om minst den ena av föräldrarna till respondenten är 

född i Turkiet eller Polen. Respondentens ålder är indelad i tre kohorter.   

 

Inkomst beskriver värdet av individens förvärvsinkomst i 1000-tals kronor och medelvärdet 

för årsinkomst är för respondenterna i datamaterialet 254 850 kronor. Variabeln inkomst är 

inte linjär varav kvadrerad inkomst är inkluderad som en kontrollvariabel. Barnets ålder 

beskriver hur länge sedan det var från år 1999 som man fick barn. 

 

Genomsnittligt uttag av föräldraledighet i veckor fördelat på kön (Tabell 2.1) 

Kön Antal veckor Andel i procent Median n 

Kvinnor 53,15 77,37% 52 734 

Män 15,57 22,63% 12 734 
 

Analysen av enkätundersökningen visar att kvinnor i genomsnitt tar ut 53 veckors 

föräldraledighet vilket motsvarar cirka 77 procent av den totala föräldraledigheten. Männen 

tar i genomsnitt ut knappt 16 veckor vilket motsvarar nästan 23 procent av den totala 

föräldraledigheten. Resultatet från enkätundersökningen stämmer bra överens med statistiken 

för hela landet. 2009 tog kvinnor ut 77,7 procent och männen tog ut 22,3 procent av den totala 

föräldraledigheten. (Försäkringskassan, 2012). 

 

Attityder i procent fördelat på kön (Tabell 2.2) 

Kön Ej jämställd attityd Jämställd attityd n 

Man 33,00% 67,00% 342 

Kvinna 23,20% 76,80% 392 
 

Kvinnor i enkätundersökningen innehar generellt en något mer jämställd attityd i jämförelse 

med männen. I genomsnitt hade 67 procent av männen och nästan 77 procent av kvinnorna en 

jämställd attityd. 
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Genomsnittligt uttag av föräldraledighet i veckor fördelat på kön och attityder (Tabell 

2.3) 
Attityd Antal veckor för män Antal veckor för kvinnor 

Ej jämställd attityd 11,98 55,36 

Jämställd attityd 16,95 52,30 

Samtliga 15,57 53,15 

n    734    734 
 

Männen i enkätundersökningen som inte har en jämställd attityd tar i genomsnitt ut drygt 12 

veckors föräldraledighet medan män med en jämställd attityd i genomsnitt tar ut drygt 17 

veckors föräldraledighet. Det innebär att män med en jämställd attityd i genomsnitt tar ut 5 

veckor mer i föräldraledighet än män som inte har en jämställd attityd. Kvinnor med en 

jämställd attityd tar i genomsnitt ut 3 veckor mindre än kvinnor som inte har en jämställd 

attityd.  

 

Den deskriptiva analysen visar att det verkar finnas ett samband mellan attityd och föräldra-

ledighetsuttag (se modell 2.3). Attityder kan sedermera korrelera med andra bakomliggande 

faktorer och för att kunna analysera hur mycket attityder påverkar föräldraledighetsuttaget har 

den här studien utökat analysen med tre regressionsmodeller separat på kön. Regressions-

analyserna består av tre olika modeller med tre olika beroende variabler. Den första modellen 

analyserar faktorer som påverkar kvinnans totala andel av föräldraledighetsuttaget. Den andra 

modellen analyserar faktorer som påverkar antal veckor som kvinnan är föräldraledig och den 

tredje modellen analyserar effekten av de oberoende variablerna på antal veckor som mannen 

är föräldraledig. 
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Regressionsanalyser 

Regressionsanalys för kvinnor (Modell 3.1) 
 

Oberoende variabler Kvinnors andel Antal veckor kvinnor Antal veckor män 

Jämställdhetsattityd -0,062 ** -4,405   5,496 ** 

Eftergymnasial utbildning -0,068 ** -4,619 * 5,074 ** 

Gymnasial utbildning (ref) 

 

(ref) 

 

(ref) 

 Förgymnasial utbildning eller lägre 0,042   -1,170   -2,640   

Utbildning okänd -0,030   3,460   5,237   

Förvärvsinkomst 1000tals kronor 0,000   0,003   0,028 * 

Kvadrerad inkomst  0,000 *     0,000 * 

Avslutad föräldraledighet  -0,040 * 5,721 * 4,511 ** 

Svag arbetsmarknadsanknytning -0,033   2,240   2,782   

Svenskt ursprung (ref)   (ref)   (ref)   

Turkiskt ursprung -0,013   -6,667   -0,552   

Polskt ursprung 0,000   0,805   0,271   

Barnets ålder  0,001   1,773 ** 0,155   

Födelseår 1968 -0,005   -3,917   -3,743 * 

Födelseår 1972 0,034   -2,014   -0,048   

födelseår 1976 (ref)   (ref)   (ref)   

  

 

          

Intercept 0,951   48,604   -0,909   

n             

R2 0,109   0,073   0,128   

              

p<0,05 **             

p<0,1 *             

 

Resultat modell 3.1 för kvinnor 

En kvinna med en jämställd attityd kommer i genomsnitt att ta ut en mindre andel än en 

kvinna som inte har en jämställd attityd. Däremot kommer en kvinna med en jämställd attityd 

inte ta ut signifikant färre antal veckor. Hennes partner tar däremot i genomsnitt ut lite mer än 
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5 veckor mer om kvinnan har en jämställd attityd än partnern till den kvinna som inte har en 

jämställd attityd.  
 

Även effekten av utbildning har betydelse för hur man väljer att vara föräldraledig. I modell 

3.1 tar en kvinna med eftergymnasial utbildning tar i genomsnitt ut 6,8 procentenheter lägre 

andel än en kvinna med gymnasial utbildning. Det finns också en effekt på kvinnans antal 

veckor, där kvinnor med eftergymnasial utbildning i snitt tar ut drygt 4 veckor mindre än 

kvinnor med gymnasial utbildning (p< 0,1). Kvinnans utbildning har också ett positivt 

samband för hur många veckor hennes partner tar ut. I genomsnitt tar mannen ut drygt 5 

veckor mer om kvinnan har eftergymnasial utbildning än om hon har gymnasial utbildning. 
 

När det gäller variabeln kvinnans inkomst och föräldraledighet så blir detta signifikant på 

tioprocentsnivån när det gäller partnerns uttag i veckor. Tendensen är att för kvinnor med 

högre inkomst desto fler veckor tar i genomsnitt hennes partner ut. Då det bara är signifikant 

på en tioprocent nivå är resultatet ganska osäkert och skulle vara för omfattande för att tolka 

vidare inom ramen för den här uppsatsen. I övrigt får kvinnans inkomst inte några signifikanta 

värden när det gäller betydelsen för föräldraledighetsuttaget.   
 

I de fall där kvinnan har avslutat sin föräldraledighet så har hon i genomsnitt tagit ut 5,7 

veckor fler än en kvinna som ännu inte avslutat sin föräldraledighet. Kvinnans andel av den 

totala föräldraledighetsuttaget har också minskat med 4 procent (p< 0,1).  
 

När det gäller barnets ålder så visar det ett positivt samband mellan barnets ålder och 

kvinnans uttag i veckor. Kvinnans uttag i veckor ökar med i genomsnitt med cirka 1,7 veckor 

ju äldre barnet är. Det vill säga att ju äldre barnet är desto fler veckor har kvinnan tagit ut. 

Vilket innebär att om barnet till exempel är fött 2002 så tog kvinnan ut drygt 1,7 veckor mer 

än om barnet är fött 2003 konstanthållet för de andra variablerna.  
 

Föräldrarnas ålder får inga signifikanta värden i någon av modellerna förutom i ett fall. När 

det gäller kvinnans ålder så blir antalet veckor mannen tar ut signifikant på en tioprocentnivå. 

Så om kvinnan är född 1968 så kommer hennes partner att ta ut nästan 4 veckor färre än om 

hon är född 1976. Eftersom det resultatet endast är signifikant på en tioprocentsnivå så 

kommer det inte att analyseras vidare inom ramen för den här uppsatsen. 
 

När det gäller variabeln etnicitet får vi inget signifikant värde i någon av modellerna.  
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Regressionsanalys för män (Modell 3.2)  
 

Oberoende variabler Kvinnors andel Antal veckor kvinnor Antal veckor män 

Jämställdhetsattityd -0,055 ** -3,431   3,487 ** 

Eftergymnasial utbildning -0,052 ** -1,913   3,901 ** 

Gymnasial utbildning (ref)   (ref)   (ref)   

Förgymnasial utbildning eller lägre -0,114 ** -3,017   11,388 ** 

Utbildning okänd -0,019   -3,947   -1,655   

Förvärvsinkomst 1000tals kronor 0,001 ** 0,080 ** -0,025   

Kvadrerad inkomst  0,000 ** 0,000 ** 0,000 * 

Avslutad föräldraledighet  -0,078 ** -2,261   3,702 ** 

Svag arbetsmarknadsanknytning 0,038   -1,767   -3,140 * 

Svenska ursprung (ref)   (ref)   (ref)   

Turkiskt ursprung 0,038   -8,075   -5,649   

Polskt ursprung 0,011   4,732   1,464   

Barnets ålder  0,002   2,300 ** 0,490   

Födelseår 1968 -0,040   -1,342   0,759   

Födelseår 1972 -0,021   0,062   0,506   

Födelseår 1976 (ref)   (ref)   (ref)   

 
            

Intercept 0,776   33,397   7,773   

n             

R2 0,132   0,122   0,131   

              

p<0,05 **             

p<0,1 *             

 

Resultat modell 3.2 

För par där mannen har en jämställd attityd är kvinnans andel av uttaget drygt 5 procent lägre 

än om mannen inte har en jämställd attityd. Det verkar främst påverkas av att mannen tar ut 

drygt 3 veckor mer, och mannens attityd verkar inte signifikant påverka antalet veckor 

kvinnan tar ut. 
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Det finns också ett samband mellan mäns föräldraledighetsuttag och utbildning. Om mannen 

har en eftergymnasial utbildning minskar kvinnans andel av föräldraledighetsuttaget med 5,2 

procentenheter. När det gäller antal veckor får det ingen signifikant effekt på kvinnans 

föräldraledighetsuttag i veckor men män med eftergymnasial utbildning tar i genomsnitt ut 

nästan 4 veckor fler än män med enbart gymnasial utbildning.  

  

Inkomst och föräldraledighetsuttag visar på ett positivt samband mellan mäns inkomst och 

deras partners andel samt hur många veckor deras partner tar ut i föräldraledighet. Männens 

inkomst verkar därmed främst ha en effekt på hur mycket kvinnan tar ut och verkar inte 

påverka mannens uttag i veckor signifikant. Sambandet är dock inte linjärt utan tendensen är 

att betydelsen av inkomst minskar ju mer man tjänar.  

 

För män som har avslutat sin föräldraledighet så minskar hans partners uttag med i snitt 2,3 

veckor och kvinnans andel minskar också med 7,8 procentenheter. 

 

Effekten av arbetsmarknadsanknytning får endast ett signifikant värde i modell 3.2 för män. 

Män som har en svagare arbetsmarknadsanknytning tar i genomsnitt ut 3,1 veckor mindre än 

en man som har anknytning till arbetsmarknaden vilket stämmer med tidigare forskning. Dock 

är resultatet i den här analysen endast signifikant på en tioprocentnivå och eftersom 

arbetsmarknadsanknytning endast är en kontrollvariabeln kommer en djupare analys av den 

variabeln inte ingå inom ramen för den här studien. 

 

När det gäller barnets ålder så är tendensen att mannens uttag också har en positiv effekt med 

barnets ålder men då det inte är signifikant kommer det inte tolkas vidare. Mannens partner 

har i genomsnitt tagit ut 2 veckor mer för varje år äldre som barnet är, i linje med resultaten vi 

fann för kvinnor. 

Sambandet mellan attityder och föräldraledighetsuttag jämfört i de båda regressions-

analyserna 

Det finns en liten skillnad mellan män och kvinnor när det gäller vems attityd som påverkar  

mest, även om den skillnaden är väldigt marginell. Det finns en tendens i datamaterialet att 

kvinnans attityd påverkar lite mer än mannens attityd hur jämställt föräldraledighetsuttaget 

kommer att bli. För män med en jämställd attityd så minskar kvinnans andel med drygt 5,5 

procentenheter och för kvinnor med en jämställd attityd så minskar kvinnans andel med drygt 
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6 procentenheter. Det som är intressant är att för individer med en jämställd attityd så får detta 

inte någon effekt på kvinnans uttag i veckor, utan tendensen verkar vara att det är mannen 

som tar ut fler veckor och inte kvinnan som tar ut färre. För en kvinna med jämställd attityd 

tar hennes partner i genomsnitt ta ut lite mer än 5 veckor jämfört med en kvinna som inte har 

en jämställd attityd.  

Diskussion 

Jämställdhetsattityden har betydelse för hur man tar ut och fördelar föräldraledighetsuttaget. 

Hypotes (1) om att det finns ett samband mellan attityder och föräldraledighet får därmed stöd 

i resultatet. Även hypotes (2), gällande hur attityder påverkar föräldraledighetsuttaget, får stöd 

av resultatet. Detta visar att det som framförallt påverkar jämställdhetsattityden är antalet 

veckor som mannen tar ut och hur fördelningen i procent blir mellan föräldrarna. Resultatet av 

regressionsanalyserna visade även att för kvinnor med jämställda attityder så tar i genomsnitt 

hennes partner ut fler veckors föräldraledighet, jämfört med kvinnor med mindre jämställda 

attityder. Kvinnans uttag i antal veckor tenderar att minska då hon har en jämställd attityd, 

dessa värden blev dock inte signifikanta så den effekten kommer inte att diskuteras vidare. 

Detta strider mot den tidigare forskningen som visade att det oftare är mannens vilja som styr 

hur man tar ut föräldraledigheten (Bekkengen, 2002). I vårt material kan vi snarare dra 

slutsatsen att kvinnans attityder kan påverka både andelen hon tar ut och antalet veckor 

hennes partner tar ut.  

 

Teorin om reasoned action säger att en positiv attityd till ett fenomen kommer öka 

sannolikheten för att individen kommer styra sitt beteende i den riktningen (Fishbein m.fl., 

1980). Resultatet visar att om kvinnor har en positiv inställning till jämställdhet så kommer 

det få en effekt på fördelningen av föräldraledighetsuttaget som tenderar att blir mer 

jämställd. Men det ska tydliggöras att uttaget fortfarande inte är jämställt fördelat, det bara går 

i rätt riktning mot att bli mer jämställt. I jämförelse med de andra variablerna i analysen så 

spelar jämställdhetsattityden i relation till dessa stor roll men resultatet visar också att det 

finns många oförklarade faktorer som påverkar fördelningen av föräldraledighetsuttaget.  
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Det är också intressant att relationen påverkas så markant av att man får barn så att de ideal 

man hade innan man fick barn, helt enkelt får stryka på foten för att på något sätt inordna sig i 

något som man då anser för tillfället är den bästa lösningen. Från tidigare forskning vet vi att 

attityderna förändras då man skaffar barn, trots att kvinnan och mannen tycker att man skall 

dela lika innan barnet föds. Individer påverkas av rådande könsnormer och faller oreflekterat 

in i traditionella könsroller. Tolkat i ett genusperspektiv så är resultatet vad man kan förvänta 

sig eftersom vi får något olika resultat i modellen för män respektive den för kvinnor. Män 

och kvinnor verkar därmed förhålla sig till föräldraskapet på olika sätt och tolkar det utifrån 

olika kontexter. Kvinnor förväntas i större utsträckning vara hemma med barn jämfört med 

män vilket eventuellt kan vara en förklaring till varför jämställdhetsattityden får en positiv 

effekt på mäns uttag i antal veckor men att det inte blir signifikant för kvinnor. Utifrån det 

resultatet verkar det därmed finnas en förväntan i att det är kvinnor som tar huvudansvaret för 

barnen. Resultatet bekräftar tidigare forskning som visat på att föräldraskapet inte 

könsneutralt och det verkar finnen en idé om att det är kvinnan som ska vara den primära 

vårdnadstagaren (SOU, 2005:73). Man kan även tolka resultatet som att kvinnans uttag i 

veckor är relativt stabilt och inte påverkas lika mycket av varken attityder eller någon av de 

andra oberoende variablerna. Att det är avsaknaden av signifikanta värden på hur många 

veckor kvinnan tar ut som gör detta resultat intressant. 

 

Majoriteteten av individerna i undersökningen har en jämställd attityd, trots detta får det inte 

en central effekt på antalet veckor en kvinna tar ut. Det kan förklaras med att det händer något 

drastiskt i en relation när man får barn. Även då man varit positivt inställd till jämställdhet 

innan barnet kom så ändras ofta attityderna i samband med att barnet föds (Bernhardt m.fl., 

2007).  

 

Avslutningsvis kommer vi här kort diskutera resultaten från kontrollvariablerna. För par där 

båda har avslutat sin föräldraledighet minskar kvinnan andel och ökar mannens antal veckor. 

En rimlig förklaring till detta är att det oftast är kvinnan som är hemma med barnet i början, 

då det är nyfött. 

 

Anmärkningsvärt i modell 3.2 är att för män med förgymnasial utbildning så minskar 

kvinnans andel ännu mer jämfört med män med gymnasial utbildning. För män med 

förgymnasial utbildning minskar kvinnans andel med drygt 11 procentenheter och männens 

uttag skulle öka med drygt 11 veckor. Detta resultat är orimligt ur ett teoretiskt perspektiv och 
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antalet respondenter med förgymnasial utbildning består endast av 16 individer så 

sannolikheten att det i det här fallet beror på att slumpen spelar stor roll. Bland annat kan det 

handla om att det är en väldigt speciell grupp som har så låg utbildning och vi kan inte 

kontrollera för den gruppens karaktäristika vilket skulle kunna ge mer information om varför 

resultatet blir så avvikande. 

 

Duvander och Sundström (1999) kom i sin studie fram till att ju högre lön pappan har desto 

fler veckor är mannen ledig. Tillskillnad från den forskningen visar den här studien att 

mannens förvärvsinkomst har ett positivt samband på hur stor andel kvinnan tar ut och ett 

negativt samband på hur många veckor mannen tar ut. Detta kan ha sin förklaring i att det 

även fanns ett samband mellan högre utbildning och högre lön. Kvinnas förvärvsinkomst får 

inga signifikanta värden på hur stor andel eller hur många veckor hon tar ut, däremot visar vår 

studie att ju högre inkomst mannen har desto fler veckor kommer kvinnan i genomsnitt att ta 

ut. Även kvinnans inkomst har en positiv signifikant påverkan på mannens uttag. Många 

studier som gjorts tidigare har baserats endast på den betalda föräldraledigheten och tar inte 

hänsyn till hur länge föräldern faktiskt var hemma med eller utan betalning. Detta gör att 

många studier som gjorts tidigare inte blir direkt jämförbara med vår.  

Avslutande diskussion 

Genom att uppmärksamma kategorier såsom dikotomin man och kvinna finns risk att 

förstärka den dualistiska föreställningen om kön. En risk med en strukturell teori om kön är 

att den kan resultera i ett osynliggörande av variationen inom gruppen män och inom gruppen 

kvinnor (Bekkengen, 2002:33). Att använda en genusteori kan riskera att förstärka och 

legitimera den relationella uppfattningen av män och kvinnor eftersom en individs genus får 

stort fokus i studien. Gruppen kvinnor och gruppen män är inga homogena grupper och att 

teoretiskt anta den ställningen är inte oproblematiskt. Men med tanke på syftet med uppsatsen 

är bedömningen ändå, att för att kunna dra slutsatser om hur individers beteende påverkas av 

attityder och normer, så behövs det också göras i en strukturell kontext eftersom tidigare 

forskning visar att det råder skillnad i vilka faktorer som styr föräldraledigheten för män 

respektive kvinnor. 

 

Gällande den teoretiska ansatsen finns det andra alternativa teorier den här studien hade 

kunnat använda. Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan 
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föräldraledighetsuttag och hur högt en individ värderar fadersrollen (Hyde m.fl., 1993). 

Utifrån att hur en individ värderar en roll har betydelse så hade studien bland annat kunnat 

utgå från en så kallad identitets teori som, till skillnad från genusteorin, där tyngdpunkten 

bygger på könstillhörighet, utgår från att individer antar olika roller i en hierarki där 

individers tillskrivna betydelse för olika roller kommer framträda i deras identiteter.  

 

Studien har kunnat visa på att människors attityder till jämställdhet till viss del styr uttaget av 

föräldraledighet. Det finns dock mycket kvar att forska kring när det gäller andra faktorer som 

styr uttag och fördelning av föräldraledighet. Ett förslag från vår sida är att utveckla den här 

studien med detaljer hur också individernas partners jämställdhetsattityd, utbildningsnivå och 

inkomst påverkar föräldraledighetsuttaget. Vidare tycker vi det kan vara av intresse att 

kontrollera vad som händer med individernas attityder samt hur föräldraledighetsuttaget ser ut 

för eventuellt andra och tredje barnet.  

 

Tidigare forskning diskuterar i majoriteten av fallen om vad det är som ökar mannens uttag 

när det gäller föräldraledighet. Genom att diskutera vad som påverkar ett högre uttag för 

mannen så blir den retoriska diskursen också en legitimering av att det är kvinnan som 

förväntas vara den som är hemma mest. Forskningen utgår ofta från ett manligt perspektiv och 

vad det är som gör att vissa män tar ut fler dagar men vilka faktorer som spelar roll när det 

gäller vad som minskar eller ökar kvinnans uttag borde det fokuseras minst lika mycket på om 

föräldraledighetsuttaget någonsin ska kunna bli mer jämlikt.  

 

Ytterligare ett alternativ för att komplettera den här studien skulle vara att genomföra 

djupintervjuer med ett urval respondenter för att få en grundläggande förståelse för vilka 

mekanismer, förutom attityder, som styr föräldraledighetsuttaget. Det skulle också ge en 

tydligare bild av respondenten och dess partners diverse karaktäristika vilket skulle berika 

analysen.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera vissa brister i den här studien. En av dessa, och kanske den 

mest relevanta, är att på grund av det något mindre urvalet, måste det vidtas försiktighet när 

det gäller att generalisera resultatet. En annan brist som är av vikt är att andrahandsurvalet är 

översamplat vilket gör att vår population inte speglar verkligheten, dock är det kontrollerat för 

i regressionsanalysen.  
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Validitet och Reliabilitet 

Gällande validiteten för den här studien går det att konstatera några viktiga faktum. Bland 

annat gjordes mätningarna för jämställdhetsattityder för relativt länge sedan och attityderna 

bland allmänheten kan ha förändrats sedan dess i takt med en ökande jämställdhetsnorm i 

samhället. Det kan också ha hänt mycket i respondentens liv mellan attitydmätningen 1999 

och föräldraledighetsuttagsmätningen 2009, något den här studien försökt kontrollerat för men 

tidsaspekten ska observeras. Det kan även vara svårt att se kausala samband mellan attityder 

och föräldrauttag. Eftersom mätningarna av attityder gjordes innan respondenterna bildat 

familj, så torde det vara attityderna som påverkar föräldrauttaget och inte tvärtom, det vill 

säga att föräldraskap påverkar attityden till föräldraledighet. 

 

Avsaknad av tillgång till partnerdata kan vara en av anledningarna till att kvinnans attityd har 

effekt på männens uttag. Teoretiskt kan det tänkas att jämställda kvinnor väljer att skaffa barn 

och leva ihop med jämställda män. 

 

Måttet på föräldraledighet kan också vara problematiskt då detta kan tolkas på olika sätt. 

Respondenterna har själva fyllt i de enkäter som ligger till grund för YAPS och det går inte att 

ta för givet att alla respondenter har definierat föräldraledighet likadant.  

 

Slutligen konstateras att bortfallet kan påverka resultatet eftersom en viss typ av människor är 

mer benägna att svara på enkäter (SCB, 2010) vilket kan ge ett mindre representativt urval. 

Detta är dock inget som har analyserats vidare inom ramen för den här studien. 
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