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Sammanfattning 

Jämställdhet har länge varit ett omtalat ämne. Trots att Sverige tidigare blivit utnämnt 

till världens mest jämställda land finns det fortfarande mycket att göra för att uppnå 

fullständig jämställdhet (SOU 1998:6). Uttaget av föräldraledigheten är starkt 

snedfördelat där kvinnan tenderar att ta ut den största delen av ledigheten. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om åldersskillnaden inom parrelationer har någon 

påverkan på fördelningen av föräldraledigheten. Utifrån syftet har tre frågeställningar 

formulerats som uppsatsen ämnar studera; Hur ser fördelningen av föräldraledigheten 

ut då mannen är äldre, yngre respektive jämngammal med kvinnan? 

Uppsatsen baserar på levnadsnivåundersökningarnas (LNU) datamaterial som samlades 

in år 2000. Fyra multipla regressioner har utförts för att undersöka hur olika faktorer 

kan påverka hur fördelningen av antal veckor samt andelen av föräldraledigheten inom 

parrelationer beroende åldersskillnaden ser ut. De slutsatser som kan dras utifrån 

analyserna är att kvinnan tenderar att ta ut de flesta veckorna och största andelen av 

ledigheten, oberoende om det föreligger en åldersskillnad i relationen eller inte. 

Resultaten visar även att relationer där mannen är yngre än kvinnan fördelas 

föräldraledigheten mest jämlikt, vilket tidigare forskning även styrker (Rothstein, 2006; 

Halleröd, 2002). Regressionerna bekräftar också att män som är högre utbildade tar ut 

ett kortare antal veckor men och också en mindre andel av ledigheten. I de familjer där 

mannen är yngre än kvinna, tar kvinnan ut en kortare ledighet. Dessa resultat gäller både 

för det första och det andra gemensamma barnet. Eftersom det knappt gjorts någon 

forskning på hur åldersskillnaden i parrelationer kan påverka fördelningen av 

föräldraledigheten, kan denna uppsats därför bidra till kunskapsfältet på detta område.  
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Inledning 

År 1995 utsågs Sverige till världens mest jämställda land av FN (SOU 1998:6). Jämställdhet 

är ett generellt politiskt begrepp som beskriver jämlikheten mellan män och kvinnor, att män 

och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 

Oberoende kön skall individen ha lika mycket makt att påverka samhället samt sitt egna liv.  
 

I början av 1900-talet var de flesta kvinnorna tvungna att stanna hemma och sköta om barnen, 

medan männen var ute på arbetsmarknaden. För att underlätta för kvinnorna att komma ut på 

arbetsmarknaden, var syftet att dela ansvaret för barn och hem mer jämlikt mellan könen. Det 

dröjde ända till slutet av 1900-talet då ett försök gjordes för att förändra detta mönster (Ahrne 

och Roman, 1997).  
 

I och med att jämställdhetsfrågor uppmärksammades blev även föräldraledigheten ett hett 

diskussionsämne under en längre period. I början var denna ledighet endast avsedd för 

kvinnan. Detta ändrades i mitten av 1970-talet då mannen fick rätt att ta ut samma ledighet för 

barnen (Ahrne och Roman, 1997). Trots detta har föräldraledigheten varit ojämnt fördelad 

mellan könen, därför påbörjades en diskussion över hur uttaget skulle bli mer jämnt fördelad. 

Två förklaringar till vad som orsakade fördelningen togs fram. En att män inte ville ta ut sin 

ledighet och en annan var ifall att kvinnorna hindrade dem från att vara hemma med barnen. 

Denna ojämna fördelning gjort att kvinnor tillbringat mer tid hemma vilket har lett till att de 

blivit diskriminerade på arbetsmarknaden. Tidigare studier visar att kvinnan tar ut flest 

ledighetsdagar (Ahrne och Roman, 1997). Mycket forskning har även undersökt hur uttaget 

av föräldraledigheten har fördelats. Resultaten visade att fördelningen påverkas av individers 

utbildning och socioekonomiska ställning (2002, Sundström och Duvander 2002, Van Dijk 

och Siegers 1996). Däremot har inte lika mycket forskning gjorts på om åldersskillnaden i 

parrelationer har någon påverkan på uttaget, trots att det råder åldersskillnader runt om i 

världen där mannen är äldre.  

 

Denna uppsats avser att studera om åldersskillnad inom parrelationer har någon påverkan på 

fördelningen av föräldraledigheten. Tidigare forskning på området är mycket begränsad, 



 

 2 

därför kan denna uppsats komma att belysa viktiga samband som indikerar till de 

återkommande mönstren i fördelningen av föräldraledigheten.  

Disposition  

 

I nästa avsnitt presenteras föräldraledighetens utveckling och bakgrund mer ingående med en 

översikt av den historiska utvecklingen och hur den ser ut idag. Därefter kommer uppsatsens 

syfte, frågeställningar och avgränsningar att tas upp. I tredje avsnittet behandlas teorier och 

tidigare forskning som ligger till grund för denna uppsats, med fokus framförallt på teorier 

som behandlar genusstrukturer, ekonomiska aspekter och asymmetriska partnerval i 

åldersskillnad och utbildningsnivåer. Datamaterialet som används för denna uppsats beskrivs i 

avsnitt fyra, där eventuella brister och förtjänster redogörs. Även en lista på de samtliga 

variabler kommer att finnas med. I slutet av detta kapitel presenteras analysmetoden för 

databehandlingen. I kapitel fem redovisas uppsatsens resultat utifrån de diagram och 

regressionsanalyser som utförts. I avsnitt sex presenteras analysen där tolkning utifrån de 

metodologiska samt de teoretiska utgångspunkterna görs. I uppsatsens sista kapitel diskuteras 

huvudresultaten samt slutsatserna från uppsatsen, där även förslag på vidare studier ges. 

Föräldraledighetens utveckling  

Föräldraledighet är den ledighet som beviljas i samband med ett barns födsel och under 

småbarnstiden. Tidigare var det bara kvinnan som hade rätt till ledigheten, men under senare 

år har även mannen fått rätt att ta ut föräldraledighet 
 

År 1974 infördes föräldrapenningen med sammanlagt 180 dagar för att vara hemma med 

barnet. Den tidigare moderskapsförsäkringen ersattes med en föräldraförsäkring. Innan dess 

var det endast modern som fick vara hemma med barnen samtidigt som hon fick en ersättning 

(SOU 2005:73). Moderskapsförsäkringen ersattes för att göra mannen mer delaktig i 

hemarbetet och att ge kvinnan en större möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden (Ahrne 

och Roman, 1997). Förhoppningarna var ett ökat ansvar, både i hemmet och på 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur skulle leda till att män och kvinnor kunde frigöras från de 

traditionella könsrollerna (Wetterberg, 2002). 
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År 1976 utökades antalet dagar att ta ut till 210 dagar, där båda föräldrarna hade rätt att ta ut 

en ersättning (Klinth, 2002), och bara 2 år senare utökades föräldraledigheten ytterligare till 

270 dagar. Under årens gång lades ytterligare dagar successivt till, men det var inte förrän 

flera år senare som mer drastiska förändringar skedde. År 1995 utökades dessa 

föräldraledighetsdagar till 450. Det var även detta år som den så kallade pappa- respektive 

mammamånaden infördes. Denna månad innebar att båda föräldrarna fick 30 dagar 

reserverade för var och en, som de inte kunde överlåta till den andra föräldern (Prop. 

2000/01:44). År 2002 utökades denna månad till 60 dagar för var och en, för att i ännu större 

utsträckning påverka jämställdheten (SCB, 2012).  
 

Från 2002 till idag förlängdes föräldradagarna till maximalt 480 dagar, vilket motsvarar 

sammanlagt 16 månader. Dessa 480 dagar måste tas ut innan barnet blivit åtta år gammalt, 

eller senast när barnet har slutat sitt första skolår. Föräldraförsäkringen är individuell och som 

förälder är man inte tvingad ta ut alla sina dagar. Föräldrarna får själva välja hur de vill ta ut 

sina dagar. De uttagna dagarna behöver inte vara heldagar, utan föräldern kan själv välja att ta 

ut delar av dagen istället. En förälder med ensam vårdnad har däremot en möjlighet att ta ut 

samtliga 480 dagar själv (Försäkringskassan, 2010).  

Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna uppsats är att se om åldersskillnaden inom parrelationer har någon påverkan 

på fördelningen av föräldraledigheten och hur uttaget av föräldraledigheten ser ut när den ena 

partnern är äldre än den andra, och tvärtom. Uppsatsen avser att undersöka är; 

1. Hur ser fördelningen av föräldraledigheten ut då mannen är äldre än kvinnan? 

2. Hur ser fördelningen av föräldraledigheten ut då partnerna är jämgamla? 

3. Hur ser fördelningen av föräldraledigheten ut när mannen är yngre än kvinnan?  

Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på fördelningen av föräldraledigheten i parrelationer. Då detta är ett 

väldigt brett ämne, avgränsar man genom att koncentrera sig på ifall individers åldersskillnad 

inom dessa relationer har någon påverkan. 
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Uppsatsens målgrupp är heterosexuella par mellan 20-65 år som minst har ett barn vid 

datainsamlingstillfället. Det skulle vara intressant att jämföra heterosexuella samt 

homosexuella par när det kommer till fördelningen av föräldraledigheten mellan partner. Men 

eftersom det endast finns ett fåtal par i datamaterialet som uppgett att de har en parrelation 

med någon av samma kön, är detta inte möjligt. Det finns heller inte någon tidigare forskning 

på hur homosexuella par delar fördelningen av föräldraledigheten, vilket gör att det inte går 

att veta ifall dessa par skiljer sig ifrån heterosexuella par på den fronten. Då denna uppsats 

avser att göra en genusbaserad studie, kan därför samkönade par inte tas med. 

 

I datamaterialet fanns två variabler som angav partners kön. Den ena variabeln baseras på 

informationen som informanten angivit angående sin partners kön. Den andra variabeln visar 

vad partnern själv angivit som sitt kön. Då det fanns individer som inte angivit sin partners 

kön, kunde de istället matchas ihop. Om varken informanten eller partnern angivit partnerns 

kön, togs dessa observationer bort. Även de observationer som inte uppfyller de resterande 

kriterierna har tagits bort ifrån materialet.  

 

Ännu en avgränsning som gjorts i uppsatsen gäller utbildningen. Tidigare forskning visar att 

äldre män i en parrelation har i större utsträckning en högre utbildning (Presser, 1975). Därför 

togs observationer bort som inte angivit sin högsta avslutade utbildning. Detta gäller både för 

informanten och partnern då det är viktigt att undersöka hur den relativa utbildningen ser ut 

och vilken påverkan den har i en parrelation. I början var det även tänkt att undersöka hur 

dessa individers inkomst kunde ha för påverkan på föräldraledigheten beroende på 

åldersskillnaden mellan partnerna. Dock upptäcktes det att endast ett fåtal bland partnerna 

besvarat hur stor inkomst de har, vilket gjorde det omöjligt att göra en analys på det. 

 

Eftersom uppsatsen avser att undersöka föräldraledigheten förutsätter det att informanten och 

dens partner är förälder till de barn ledigheten tas ut för. I de observationer där ett 

samboförhållande påbörjades innan barnet föddes, antogs det att båda är föräldrar till barnet. 

Även i de samboförhållanden som påbörjades samma år som barnet föddes, antogs att de båda 

var föräldrar till barnet. Parrelationer som däremot startades efter att barnen eller barnet fötts, 

tolkades det som att endast en av individerna var förälder till barnet eller barnen. Därför togs 

dessa observationer bort. Observationer med två barn där förhållandet påbörjades efter det 

första barnet fötts, togs värdet för första barnet bort. Detta för att endast fokusera på 

gemensamma barn.  
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Ett annat kriterium är att ledigheten ska vara avslutad för att se hur hela föräldraledigheten 

fördelats mellan könen. Då det fanns observationer som hade en pågående föräldraledighet 

under datainsamlingen, togs dessa individer bort. I datamaterialet uppmärksammades ett antal 

observationer där partnern angivit att personen fortfarande är hemma med sitt första barn trots 

att föräldraledigheten för sitt andra barn är avslutad. I sådana fall har värdena för det första 

och andra barnet bytt plats så de visar att föräldraledigheten för första barnet är avslutad 

medan den är pågående för det andra barnet. När bytet gjorts, togs det även hänsyn till 

barnens ålder för att vara säkra på att första barnet är äldre än det andra barnet.  

Teori och tidigare forskning 

De teorier som används i denna uppsats inriktas på könsmakts strukturer, både från det 

biologiska perspektivet och på de ekonomiska, politiska och kulturella perspektiven. 

Uppsatsen avser inte att ta hänsyn till de biologiska teorierna, utan väljer istället att fokusera 

på de ekonomiska, maktpolitiska samt de kulturella. 

Teori 

Genussystem  

Yvonne Hirdman införde begreppet genussystem som syftar till vad som är kvinnligt och 

manligt. Till termerna kvinnligt och manligt tillskrivs olika egenskaper och utifrån det har ett 

genussystem med två grundläggande principer utvecklats. Den första principen är att termerna 

kvinnligt och manligt ska särskiljas. Den andra principen är att manligt värderas högre än 

kvinnligt, då mannen anses vara normen (Hirdman, 2001). Dessa principer är alltid 

närvarande och formar vårt sätt att tolka tillvaron och handla i den. Enligt Hirdman är 

ordningen av könen i ett genussystem den mest grundläggande ordningen i samhället. Andra 

ordningar så som ekonomiska, sociala och politiska kommer oftast i andra hand. Genom dessa 

två principer beskrivs hur män och kvinnor förhåller sig till varandra i de sociala sfärerna 

såsom hushållet och arbetsplatsen. Enligt teorin framstår kvinnan som den biologiska 

varelsen, den som tar hand om barnet och hemmet, medan mannen är den som ansvarar för 
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det betalda arbetet (Hirdman, 2001). Utifrån hennes teori sker det alltså en fördelning av både 

ansvar och arbete mellan könen, både inom och utanför hemmet. 

Doing Gender  

Begreppet doing gender innebär att individer “gör kön” där könsmönster upprätthålls genom 

att normer bekräftas och tillämpas ständigt under pågående aktiviteter (West & Zimmerman, 

1987). Dessa könskategorier är inte fasta utan reproduceras och förändras ständigt. Mönster 

skapas genom biologin, men också vid uppfostran och beror på de förväntningar som 

samhället har på de två könen. Förväntningar grundas på normer som talar om hur en kvinna 

och en man bör bete sig, röra sig, tala och klä sig. En man gör kön när han försörjer familjen, 

medan kvinna gör kön när hon är hemma med barnen West och Zimmerman (1987). Båda 

könen förväntas leva upp till dessa normer för att bli accepterade i samhället. Om dessa 

förväntningar inte uppfylls på något sätt, kan det få konsekvenser såsom att dessa människor 

kan bli utstötta och dömda för sitt felaktiga beteende (West och Zimmerman, 1987).   

Humankapital  

Gary Beckers (1993) humankapitalteori påstår att individen investerar i utbildning, erfarenhet 

och liknande. Dessa investeringar avgör hur det betalda och obetalda arbetet skall fördelas 

inom familjen. 

 

Familjen anses vara en rationellt handlande enhet, där framförallt de ekonomiska intressena 

ligger till grund för familjens rationalitet (Becker, 1993). För att maximera familjens 

gemensamma inkomst bör de därför dela upp förvärvs- och hushållsarbetet mellan varandra. 

Uppgörelsen av fördelningen sker vid en förhandling mellan parterna. Det avgörande i 

förhandlingen är partnernas humankapital. Individen med högst humankapital vinner 

förhandlingen och får specialisera sig på förvärvsarbetet. Eftersom män i genomsnitt tjänar 

mer än kvinnor blir det rationellt att han specialiserar sig på det betalda arbetet, medan 

kvinnor i större utsträckning stannar hemma, sköter barnen och utför det obetalda arbetet. 

Asymmetriska partnerval  

Bo Rothsteins (2006) teori om asymmetriska partnerval menar att individer som ingår i 

parrelationer generellt sätt inte lika gamla. Sannolikheten är större att en äldre person kommit 

längre i sin utbildning eller haft mer tid på sig att etablera sig på arbetsmarknaden, än en 

yngre person (Rothstein, 2006). Detta innebär att den ena personen i en parrelation kommer 
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ha en sämre ekonomisk position än den andra. Även om skillnaderna mellan partnerna är små 

från första början, är risken stor att skillnaderna med tiden kommer att öka då varje förlorad 

förhandling försvagar individens position. Då mannen i genomsnitt är äldre än kvinnan 

hamnar kvinnan underläge med sin ekonomiska position.  

 

Det är inte bara åldersskillnader som är snedfördelade utan även utbildningen. Ofta har 

partnerna olika utbildningsnivåer vilket gör den med lägst utbildningsnivå får en sämre 

position.  

Tidigare forskning  

Mycket forskning har fokuserats på att undersöka fördelningen av föräldraledigheten mellan 

föräldrarna med framförallt inriktning på genusstrukturer som upprätthålls samt de 

ekonomiska aspekterna.  

 

I en studie av Göran Ahrne och Christine Roman (1997) visar resultaten att svenska par utan 

barn har en jämställd fördelning av hushållssysslor. Däremot ändras detta dramatiskt när 

familjen får tillökning. I dessa fall börjar de traditionella könsmaktsstrukturerna att 

reproduceras. Det innebär att när ett barn föds, stannar kvinnan hemma och tar ut större delen 

av föräldraledigheten i större utsträckning (Berggren 2004). Ju fler barn en familj har, desto 

tydligare blir könsrollerna (Van Dijk och Siegers, 1996:1026).  

 

I genomsnitt tjänar mannen mer än kvinnan. Det gör att han intar han rollen som 

familjeförsörjare och utifrån det skapas en maktbalans i hushållet. Resultat visar att kvinnans 

höga utbildning och inkomst har en positiv påverkan på mannens uttag av föräldraledigheten 

(Bekkengen 2002, Sundström och Duvander 2002, Van Dijk och Siegers 1996). I de hushåll 

där kvinnan tjänar mest, kan mannen välja att kompensera upp den förlorade position i 

hemmet genom att jobba flera timmar (Grönlund & Halleröd, 2009). En annan studie visar 

också att mannens arbete i större utsträckning uppfattas som en legitim ursäkt för att 

undkomma hushållsarbetet, än kvinnans arbete (Thompson 1991 s.192) 

 

Då många studier gjorts på hur föräldraledigheten fördelats, är det väldigt få som fokuserat på 

åldersskillnaden i parrelationer och hur det kan påverka uttaget av ledigheten. Detta trots att i 

de flesta kulturer finns ett mönster där mannen äldre än sin partner (Presser, 1975; United 
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Nations, 1992). USA och Nederländerna uppvisat ett sådant demografiskt mönster där 

mannen i genomsnitt är 2 år äldre (Kalmijn, 1994). I Sverige ligger denna siffra på ungefär 

2,7 år (SCB, 1994). 

 

Att det föreligger en åldersskillnad i parrelationer gör också att utbildningsnivån i 

förhållandena är snedfördelad vilket även internationell forskning styrker. David Buss studie 

som baseras på intervjudata från 37 olika länder, utspridda över jordens 6 kontinenter visar att 

kvinnor i större utsträckning än män, väljer partner efter ekonomi (Buss, 1989). Resultaten 

visar även att kvinnor i generellt sett föredrar män som har en högre utbildningsnivå än dem 

själva, och att de är ungefär 3,4 år äldre. En förklaring till detta mönster kan vara att kvinnor 

söker efter män som kan ge ekonomiskt stöd till henne och hennes framtida barn (Buss, 

1999). Andra studier visar även att fler kvinnor skulle gifta sig en jämngammal eller yngre 

man ifall de ekonomiska och sociala faktorerna var mer gynnsamma (Presser, 1975). 

 

Trots att utbildningsnivån är densamma, tjänar män i genomsnitt mer än kvinnan (Fetherman 

& Hauser, 1976). Med ålder och arbetslivserfarenhet blir lönerna högre, vilket gör att de 

ekonomiska skillnaderna ökar ännu mer om mannen är äldre än kvinnan. Detta gör att äldre 

män i större utsträckning jämfört med yngre män, kan försörja ett hushåll. Därför blir det mer 

rationellt för familjen om kvinnan stannar hemma och tar störst ansvar för att uppfostra 

barnen (Presser, 1975). 

 

Även svensk forskning tyder på att det finns ett samband mellan åldersskillnaden inom 

parrelationer och fördelningen av föräldraledigheten. I en förnyad analys på 

kvinnomaktsutredningens data av Bo Rothstein tyder resultaten på att kvinnor som har barn 

med äldre män, i större sannolikhet tjänar mindre än sin partner samt att de i större 

utsträckning ansvarar för hushållsarbetet (Rothstein, 2006). Att kvinnan tar ut störst andel av 

ledigheten kan inte förklaras genom en generationseffekt då åldern inte har någon påverkan på 

den snedfördelade arbetsfördelning utan skapas snarare när barnet föds (Ahrne & Roman, 

1997).  

 

En liknande analys gjord på Work and Economy in Sweden Survey (WESH Survey) av Björn 

Halleröd, visar att ju äldre mannen är, desto större ansvar tar kvinnan för barnen. Resultaten 

tyder på att samband finns mellan åldersskillnad i parrelationer och ansvar för barnen 

(Halleröd, 2002). 
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Sammanfattningsvis visar tidigare studier att det föreligger en åldersskillnad mellan mannen 

och kvinnan i de flesta kulturer, på ungefär 2 till 4 år (Presser, 1975; United Nations, 1992; 

Kalmijn, 1994; SCB, 1994). Att det råder en åldersskillnad i parrelationer gör att 

utbildningsnivån hos partnerna är snedfördelad. Eftersom mannen i genomsnitt är äldre än 

kvinnan, är sannolikheten större att han kommit längre i sin utbildning och hunnit etablera sig 

på arbetsmarknaden. I genomsnitt tjänar män mer än kvinnor, även om de har samma 

utbildning, vilket leder till att de ekonomiska skillnaderna ökar mellan partnerna (Fetherman 

& Hauser, 1976). Därför är det lättare för män som är äldre att försörja ett hushåll, jämfört 

med yngre män. I dessa förhållandet blir det därför mer rationellt ifall kvinnan tar största 

ansvar hemma (Presser, 1975). Även svenska studier stödjer liknande resultat att 

åldersskillnader i parrelationer har en ett samband med uttaget av föräldraledigheten 

(Rothstein, 2006; Halleröd, 2002). Däremot är det inte bara åldersskillnader som har en 

påverkan på uttaget utan även hur gammal kvinnan är. Ju yngre kvinnan är, desto kortare 

ledighet tar hon ut (Berggren, 2004).  

 

Utifrån dessa resultat har en hypotes skapats. Då mannen är äldre än kvinnan, tar han ut den 

kortaste ledigheten. När partnerna är jämngamla, bör de ha kommit lika långt både på 

arbetsmarknaden och inom utbildningen, därför bör deras ledighet vara jämnfördelat. När 

mannen är yngre än kvinnan, är sannolikheten större att kvinna kommit längre på 

arbetsmarknaden samt i utbildningen, vilket gör att mannen tar ut en längre ledighet.  

Metod och data   

Datamaterialet som denna uppsats bygger på är från Levnadsnivåundersökningen (LNU), som 

samlats in under år 2000. Levnadsnivåundersökningarna är en återkommande 

surveyundersökning, som startade redan år 1968. Undersökningen utförs av Institutet för 

social forskning (SOFI), vid Stockholms universitet och har sammanlagt genomförts fem 

gånger (Institutet för social forskning, 2012). I dessa undersökningar har ett riksrepresentativt 

urval av vuxna mellan 18 och 75 år i Sverige intervjuats om sina levnadsförhållanden. 

Framförallt handlar det om ämnen som rör familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, 
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politiskt deltagande samt sysselsättning och arbetsförhållanden. Om respondenten var gift 

eller sammanboende med en partner, gjordes även en separat studie med partnern. Dessa data 

samlades då in via en postenkät som lämnades. För att få en så heltäckande bild som möjligt 

av förhållandena inom paren, användes även denna studie i uppsatsen. 

 

Sammanlagt var det 5142 som intervjuades, vilket innebär en svarsfrekvens på 76,6 %. Av 

dessa var det endast 2736 som hade en partner som besvarat partnerenkäten, vilket motsvarar 

53,2 %. 

Rensning  

Uppsatsen avser att undersöka heterosexuella individer som är mellan 20-65 år och har minst 

ett barn vid datainsamlingstillfället. En av de viktigaste variablerna är kön. Då det fanns 

individer som inte angivit sin partners kön, kunde de istället matchas ihop med variabeln där 

partnern själv angav sitt kön. Om varken informanten eller partnern angivit partnerns kön, 

togs dessa observationer bort. Även de observationer som inte uppfyller de resterande 

kriterierna har tagits bort ifrån materialet. 

 

En annan viktig variabel är utbildningen. Eftersom tidigare forskning visar att män som är 

äldre än kvinnor i en parrelation har i störst utsträckning en högre utbildning (Presser, 1975). 

Detta är något som avses att undersöka och därför togs observationer bort som inte angivit sin 

högsta avslutade utbildning. Detta gäller både för informanten och partnern då det är viktigt 

att undersöka hur den relativa utbildningen ser ut och vilken påverkan den har i en parrelation. 

I början var det även tänkt att undersöka hur dessa individers inkomst kunde ha för påverkan 

på föräldraledigheten beroende på åldersskillnaden mellan partnerna. Dock upptäcktes det att 

endast ett fåtal bland partnerna besvarat hur stor inkomst de har, vilket gjorde det omöjligt att 

göra en analys på det. 

 

Eftersom uppsatsen avser att undersöka fördelningen av föräldraledigheten mellan partnerna 

förutsätter det att informanten och dens partner är förälder till de barn ledigheten tas ut för. I 

de observationer där ett samboförhållande påbörjades innan barnet föddes, antogs det att båda 

personerna är föräldrar till barnet. Även de samboförhållanden som påbörjades samma år som 

barnet föddes, antogs det även där att de båda var föräldrar till barnet. Däremot de 

parrelationer som startades efter att barnen eller barnet fötts, tolkades det som att endast en av 
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individerna var förälder till barnet eller barnen. Därför togs dessa observationer bort. 

Observationer med två barn där förhållandet påbörjades efter det första barnet fötts, togs 

värdet för första barnet bort. Detta för att endast fokusera på gemensamma barn. 

 

Ett annat viktigt kriterium är att denna ledighet ska vara avslutad för att se hur hela 

föräldraledigheten fördelats mellan könen. Då det fanns observationer som hade en pågående 

föräldraledighet under datainsamlingen, därför togs dessa individer bort. I datamaterialet 

uppmärksammades ett antal observationer där partnern angivit att personen fortfarande är 

hemma med sitt första barn trots att föräldraledigheten för sitt andra barn är avslutad. I sådana 

fall har värdena för det första och andra barnet bytt plats så de visar att föräldraledigheten för 

första barnet är avslutad medan den är pågående för det andra barnet. När detta byte gjorts, 

togs det även hänsyn till barnens ålder för att vara säkra på att första barnet är äldre än det 

andra barnet. 

 

Efter rensningen gjorts, var det endast 781 observationer kvar av 5142 som stämde överens 

med uppsatsens kriterier, vilket är ett oerhört stort bortfall. I uppsatsen fanns det även ett stort 

internt bortfall där informanten och partnern inte besvarat en eller flera frågor i enkäten. Detta 

kan bero på att vissa frågor varit känsliga att besvara, exempelvis inkomsten. Det kan även 

vara att personerna missuppfattat frågorna. Att studien har ett stort bortfall, innebär det att 

undersökningsresultaten är snedvriden. De personer som besvarat samtliga frågor, skiljer sig 

från de som inte besvarat en eller flera frågor och detta gör att man inte får en rättvis bild på 

hur verkligheten ser ut. Ju större bortfallet är, desto mindre blir tillförlitligheten.  

 

Modellerna har diagnostiserats för att se ifall de estimerade modellerna beskriver data på ett 

korrekt sätt. En sådan diagnostisering görs för att veta om modellerna är lämpliga till att 

förklara problemställningarna (Edling & Hedström, 2009). 

 

Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler korrelerar med varandra. För 

att kontrollera detta gjordes en korrelationsmatris. Den determinationskoefficient som fås 

fram bör inte överstiga 0,75 då det indikerar till att Multikollinearitet (Edling & Hedström, 

2009). I korreltionsmatrisen fanns det inget värde som översteg detta vilket tyder på att det 

inte råder någon Multikollinearitet i modellerna.  
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För att kontrollera om ifall det fanns extremvärden i materialet, gjordes en residualplott. Om 

det finns outliers tyder det på att residualen inte är normalfördelad eller att det finns andra 

problem i materialet. I datamaterialet fanns det ett antal extremvärden. Då det inte gick att 

utläsa om respondenten missuppfattat frågan fel eller att de var extremvärden, valdes dessa att 

tas bort då de kunde påverka resultatet. För att kontrollera ifall det föreligger 

heteroskedasticitet i materialet, gjordes ännu en residualplott. Resultatet visade att det inte 

förekom någon heteroskedasticitet.  

Metod  

För att undersöka de hypoteser som ställts samt hur varje variabel påverkar uppsatsen 

beroende variabler används en multipel regressionsanalys (MRA). 

Uppsatsen beroende variabler  

Uppsatsen använder sig utav fyra beroenden variabler, fördelningen av föräldraledigheten 

mellan mannen och kvinnan i veckor och andelen av föräldraledighetsuttaget i familjen. 

Dessa i sin tur är fördelade på det första och andra gemensamma barnet. 

 

Den ena variabeln visar hur många veckor informanten tog ut, medan den andra avser hur 

många veckor partnern tagit ut. Eftersom ingen variabel för partners antal veckor finns, har en 

ny variabel skapats. Denna variabel skapas genom att ta ut mellanskillnaden av de 

sammanlagda antalen veckor som både informanten och partnern tagit ut och det antalet 

veckor informanten tagit ut. Dessa två variabler innehåller både män och kvinnor, därför har 

variabeln i analyserna delats upp i deras respektive kön i SPSS.  

 

De andra två beroenden variablerna syftar till att visa andelen av föräldraledighetsuttaget i 

familjen i procent. Den ena variabeln visar informantens andel av ledigheten och den andra 

visar partnerns andel av föräldraledigheten. Eftersom det inte fanns några variabler som visar 

andelen, har därför två nya skapats. Detta har gjorts genom att ta informantens antal veckor 

och delat med familjens sammanlagda antal veckor och fått fram informantens andel av 

ledigheten. På samma sätt gjordes med partnerns andel. Även här har partnerns veckor delats 

med familjens sammanlagda ledighet och lett till partnerns andel av föräldraledigheten. Även 

här innehöll variablerna informantens och partnerns andel, både kvinnor och män. Därför 

delades dessa upp i deras respektive kön i SPSS.  
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TABELL 1. Översikt över informantens sammanlagda veckor av 

ledigheten fördelat på könen. Genomsnittligt värde (standardavvikelsen 

inom parentes).  

Sammanlagda  Barn 1  Barn 2  

Man  66,52  

(27,245) 

69,56  

(29,050) 

Kvinna 62,88  

(26,718) 

62,78  

(26,403) 
Antal veckor samt standardavvikelsen har avrundats till två decimaler.  

 

Variabeln som förklarar andelen av föräldraledigheten har inkluderat informanten och 

dens partner. Andelen av föräldraledigheten förklaras i procent. 

 

TABELL 2. Översikt över informantens och partners andel av 

föräldraledigheten i procent. 

Kön Procent (%) 

Män 9,37 % 

Kvinnor 90,63 % 
Procentuella andelen har avrundats till två decimaler. 

 

Uppsatsen oberoende variabler  

De oberoende variabler som används är kopplade till familjekonstellationer. 

 

Kön är kodad som en dummyvariabel, där mannen antagit värde 1 och kvinnan värde 2. I 

datamaterialet fanns det ett litet antal observationer där partnerna var samkönade. Eftersom 

uppsatsen avser att endast fokusera på fördelningen av föräldraledigheten hos heterosexuella 

par, togs de samkönade observationerna bort. 

 

TABELL 3. Könsvariabeln i översikt för informanten.  

Kön Antal Procent (%) 

Män 430 55,06% 

Kvinnor 351 44,94% 
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N 781 100 
Procentuella andelen har avrundats till två decimaler. 

 

Två åldersvariabler finns i datamaterialet, en som anger vilket år informanten föddes och en 

som anger när partnern föddes. Denna variabel kodades om för att istället ange deras ålder när 

datamaterialet samlades in år 2000. Då denna uppsats ämnar ta reda på ifall åldersskillnaden 

har någon påverkan på uttaget av föräldraledigheten, har därför tre nya kategorivariabler 

skapats. En variabel anger när mannen är äldre än kvinnan. De observationer som stämmer in 

på detta, kodas till 1 medan de relationer där partnerna är jämngamla eller där mannen är 

yngre, kodas till 0. Den andra variabeln som skapades angav de relationer där partnerna var 

jämngamla och kodades till 1. De resterande kodades till 0. Samma sak gjordes även på den 

tredje variabeln som angav om mannen var yngre än kvinnan. De observationer där mannen 

var yngre än kvinnan, kodades till 1 medan resterande observationer kodades till 0. I de två 

regressionsanalyserna användes variabeln för jämngamla partners som en referensgrupp. 

 

TABELL 4. Åldersvariabeln i översikt.  
 

Åldersskillnad  Antal Procent (%) 

Mannen är äldre än 

kvinnan 

581 74,39 % 

Mannen och kvinnan är 

jämngamla  

89 11,40 % 

Mannen är yngre än 

kvinnan  

111 14,21 % 

Den procentuella andelen har avrundats till två decimaler.  

 

TABELL 5. Genomsnittlig åldersskillnad i översikt.   

Medelvärde (Man) Standardavvikelse  

2,74 år  3,742 
Medelvärdet har avrundats till två decimaler. 

 

Ytterligare två åldersvariabler finns, en som anger vilket första barnet föddes samt vilket år 

andra barnet föddes. Dessa har gjorts som visar vilket årtal barnen föddes för att kunna 

undersöka om föräldraledigheten skiljde sig beroende på vilket årtionde den togs ut. De 
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individer som föddes under 80-talet gjordes till en grupp, medan de som föddes på 90-talet 

gjordes till en annan grupp.  
 

Två utbildningsvariabler används i analysen, den ena anger informantens högsta utbildning 

medan den andra anger partnerns högsta utbildning. Variablerna har kodats efter åtta olika 

utbildningssteg. Om personen inte har en utbildning har den kodats till värdet 0. Om personen 

genomgått en folkskoleutbildning kodats detta till 1 medan en grundskoleutbildning kodats 

till 2. Om personen läst en 2-år gymnasieutbildning eller en kort yrkesutbildning, kodas den 

till 3, medan en 3-årig gymnasieutbildning får värdet 4. Ifall individen har en 

postgymnasialutbildning intar den värdet 5. En universitetsutbildning ger värdet 6 samt en 

forskarutbildning kodas som 7.   
 

Från dessa två utbildningsvariabler, har två nya variabler skapats som beskriver om individen 

är hög- respektive lågutbildad. En högutbildad person anses vara en individ som har någon 

form av en eftergymnasialutbildning. Dessa observationer har kodats till 1. De individer som 

däremot anses vara lågutbildade har max en gymnasieutbildning och har kodats till 0. 

 

Utifrån de två utbildningsvariablerna har tre nya variabler skapats. De nya variablerna visar 

förhållandet mellan utbildningsstegen hos partnerna. Den första variabeln anger när mannen 

har en högre utbildning än kvinnan och kodas till 1. De resterande observationerna kodas då 

till 0. Den andra variabeln förklarar när partnerna i en relation har samma utbildningssteg. 

Dessa kodas till 1 medan de övriga observationerna som inte uppfyller detta, kodas till 0. Den 

sista variabeln anger när mannen är yngre än kvinnan, kodas de observationerna till 1 medan 

resten intar värdet 0. I regressionerna används variabeln som visar när partnerna har samma 

utbildning som en referensgrupp. 

 

TABELL 7. Relativ utbildning i översikt.   

Relativ Utbildning  Antal Procent (%) 

Mannen har högre 

utbildningsnivå än kvinnan 

243 31,11 % 

Mannen och kvinnan har 

jämlika utbildningsnivåer  

294 37,65 %  

Mannen har lägre 

utbildningsnivå än kvinnan 

244 31,24 %  
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Den procentuella andelen har avrundats till två decimaler.  

 

Två socioekonomiska variabler har använts i denna analys. Den ena belyser informantens 

socioekonomiska position och den andra partnerns socioekonomiska position, SEI. Denna 

indelning är ett index och har för avsikt att visa den hierarkiska strukturen i samhället som 

delar upp individer i olika samhällsklasser. Grundtanken för denna indelning är positionen på 

arbetsmarknaden och kan vara avgörande för individers välfärdsfördelning men också för 

fördelningen av föräldraledigheten. Den här variabeln kodas så att varje yrke får ett värde som 

ligger mellan 11-60 på en 6-gradig skala. Personer med okvalificerade yrken kodas till 1. De 

individer som har ett kvalificerat arbete kodades om till 2. Lägre tjänsteman får 3, mellan 

tjänsteman får 4, högre tjänsteman får 5 och företagare får värdet 6. De observationer som 

anses vara ej kodningsbara har intagit värdet 99 och dessa observationer har även tagits bort.  
 

TABELL 8. Familjetyp i översikt.  

Familjetyp Antal  

Familj med 1 barn 780 

Familj med 2 barn 474  

 

Några brister med datamaterialet var att det inte framgick vilket yrke, utbildning samt inkomst 

informanten eller partnern hade när föräldraledigheten togs ut. Det framgår inte av det 

empiriska materialet ifall personen hade en lägre utbildningsnivå då föräldraledigheten togs ut 

än den personen uppgav i materialet. En person som tog ut sin föräldraledighet för 10 år 

sedan, finns det en möjlighet att personen pluggat vidare efter det. Samma sak gäller med 

arbetet. Det är inte säkert att personen hade samma arbete när föräldraledigheten togs ut, som 

när datamaterialet samlades in. Det är också troligt att personens socioekonomiska position 

har förändrats och stigits under åren. En annan brist med det empiriska materialet var att det 

var så pass få partners som angivit deras inkomst. Därför var det omöjligt att studera ifall 

inkomst hade någon påverkan. Detta hade varit intressant att undersöka. Därför hade det varit 

bättre om materialet hade angivit vilket yrke, utbildning och inkomst dessa personer hade 

under tiden då ledigheten togs ut. 
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Resultat  

I detta avsnitt presenteras diagram och regressionsanalyser för de två beroenden variablerna. I 

början tas deskriptiv data upp i form av diagram för partnernas första gemensamma barn, 

därefter liknande diagram för partnernas andra barn. I slutet på detta avsnitt redovisas 

regressionsanalyserna för de oberoende variablerna. Dessa har delats upp i två regressioner, 

en för första barnet och en för andra barnet. I regressionsanalyserna har de oberoende 

variablerna lagts till, var och en för sig, för att effekten lättare ska kunna ses. Uppsatsen utgår 

ifrån ett konfidensintervall på minst 95 % när signifikansen testas. Detta innebär att resultaten 

stämmer med minst 95 % sannolikhet.   

Diagram 1. Åldersskillnader i parrelationer.  

 
Som diagram 1 visar att de flesta familjerna i det empiriska materialet har en åldersskillnad 

där mannen är från 1 år yngre än till kvinnan till att han är cirka 3 år äldre. Resultaten visar 

även att det är fler familjer där mannen är äldre än kvinnan, än där mannen är yngre.  

 

Diagram 2, 3, 4. Den procentuella andelen av föräldraledigheten som 

tagits ut när mannen är äldre än kvinnan, när partnerna är jämngamla 

och när mannen är yngre än kvinnan för det första barnet. 
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Den procentuella andelen har avrundats till heltal i de samtliga diagrammen. 

 

I de samtliga diagram, 2, 3 och 4, visar att kvinnan i genomsnitt tar ut den största andelen av 

föräldraledigheten i parrelationer, medan mannen endast tar ut en liten del. Första diagrammet 

visar att i parrelationer där mannen är äldre än kvinnan, tar hon i snitt ut 91 % av 

föräldraledigheten medan mannen tar ut 9 %. Ett liknande resultat kan ses i diagram 4 när 

mannen är yngre än kvinnan i en relation. Diagrammet visar att kvinnan tar ut 87 % av 

ledigheten och mannen tar ut 13 % i genomsnitt. Den största skillnaden mellan könen visas i 

diagram 3, när partnerna är jämngamla tar kvinnan ut den största andelen på 92 %. Sambandet 

visar också att mannen tar ut den absolut lägsta andelen av föräldraledigheten på 8 %.   

 

Resultaten visar att i parrelationer har åldern en viss påverkan på fördelningen av uttaget på 

föräldraledigheten. Däremot är dessa skillnader väldigt små när mannen är äldre respektive 

när partnerna är jämngamla. När mannen är yngre än kvinnan, ökar skillnaden istället mellan 

könen. 

 

Diagram 5. Antal veckor mannen respektive kvinnan tar ut för det första 

barnet beroende på när mannen är äldre än kvinnan, när partnerna är 

jämngamla och när mannen är yngre än kvinnan.  
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I diagram 5 visas antalet veckor som respektive kön tar ut av föräldraledigheten för första 

barnet. Som tidigare resultat visar, tar kvinnan ut flest veckor av ledigheten medan mannen tar 

ut ett fåtal veckor. När mannen är äldre än kvinnan tar hon i genomsnitt ut 61 veckor och 

mannen tar ut lite över 6 veckor. Om partnerna är jämngamla ökar antalet veckor för kvinnan 

till cirka 66 veckor medan mannens veckor minskat med lite mer än en vecka, till 5 veckor. 

När mannen är yngre än kvinnan, tar kvinnan då ut det lägsta antalet veckor av 

föräldraledigheten. I snitt ligger det på 57 veckor för kvinnan medan mannen ökat antalet 

veckor till 7 veckor.  

 

Resultatet visar att åldersskillnaden mellan partnerna i en parrelation har störst påverkan på 

kvinnans antal veckor. Kvinnans antal veckor av föräldraledigheten skiljer sig med 10 veckor 

mellan det lägsta och högsta antal veckor. Hos mannen är det ungefär 2 veckors skillnad 

mellan det lägsta och högsta antal veckor som tas ut. 

 

Diagram 6, 7, 8. Den procentuella andelen av föräldraledigheten som 

tagits ut när mannen är äldre än kvinnan, när partnerna är jämngamla 

och när mannen är yngre än kvinnan för det andra barnet.  
 

 
Den procentuella andelen har avrundats till heltal i de samtliga diagrammen. 

 

Även här visar diagrammen 6, 7 och 8 att kvinnan tar ut den största andelen av 

föräldraledigheten beroende på åldersskillnader. När mannen är äldre än kvinnan, tar hon ut 

88 % medan mannen tar ut 12 %. Den största skillnaden mellan könen i en parrelation kan ses 

i diagram 3, där kvinnan tar ut 92 % och mannen endast tar ut 8 %. Däremot minskas 

skillnaden markant mellan könen när mannen är yngre än kvinnan i en relation. Kvinnan tar 

då ut sin lägsta andel på 71 % medan mannen tar ut sin högsta andel på 29 % av denna 

ledighet för sitt andra gemensamma barn.  
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Resultaten visar även här att åldersskillnaden har en viss påverkan på fördelningen av 

föräldraledigheten. Framförallt kan det ses i parrelationer där mannen är yngre än kvinnan för 

det första och andra gemensamma barnet. Då tar han ut sin största andel av föräldraledigheten 

medan kvinnan tar ut sin minsta andel.  
 

Diagram 9. Antal veckor mannen respektive kvinnan tar ut för andra 

barnet beroende på när mannen är äldre än kvinnan, när partnerna är 

jämngamla och när mannen är yngre än kvinnan. 

 

 
 

I detta diagram visar att när mannen är äldre än kvinnan, tar kvinnan ut 61 veckor i 

genomsnitt och mannen tar ut ungefär 6 veckor. Om båda partnerna är jämngamla, ökar 

skillnaderna mellan partnerna i en relation. Kvinnan tar här ut sitt största antal veckor på 70 

veckor, medan mannen tar ut sitt lägsta antal veckor på 5 veckor. Ett omvänt samband kan ses 

när mannen är yngre än kvinnan. Då tar kvinnan ut sitt lägsta antal veckor på 58 veckor, 

medan mannen tar ut sitt högsta antal på nästan 8 veckor.  
 

I detta diagram visar resultaten att åldersskillnaden har en viss påverkan på uttaget av 

föräldraledigheten. Denna påverkan gäller framförallt kvinnan för det andra gemensamma 

barnet. Skillnaden mellan kvinnans lägsta och högsta antal veckor, ligger ungefär på 12 

veckor, medan mannens skillnad har ökat till cirka 3 veckor.  

 

Om man jämför resultaten från de samtliga cirkeldiagrammen, visar andelen av 

föräldraledighetens fördelning att mannen och kvinnan tar ut lika stor andel vardera av 
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ledigheten för det första och andra barnet. Däremot när mannen är yngre än kvinnan är uttaget 

av denna ledighet för det andra gemensamma barnet jämnast fördelat mellan könen. 
 

Om man jämför resultaten från diagram 5 och 9, visar det att kvinnan i genomsnitt tar ut fler 

antal veckor av föräldraledigheten för det andra barnet. Flest antal veckor tog kvinnan ut för 

det första barnet när hon och hennes partner var jämgamla. För det andra barnet, ses ett 

liknande mönster men skillnaden är att hon i genomsnitt tar ut 4 veckor mer jämfört med det 

första barnet.  
 

Det lägsta antalet veckor för det första och andra barnet som kvinnan tog ut är när mannen var 

yngre än henne. Liknande resultat kan ses hos mannen, däremot skiljer sig antalet veckor inte 

lika mycket för honom. Mannen å andra sidan tog ut största antal veckor när han var yngre än 

henne, vilket även visas i resultaten för det andra barnet. Lägsta antalet veckor som mannen 

tar ut för både det första och andra barnet, är när partnerna är jämgamla. 

 

Sammanfattningsvis visar de samtliga diagrammen för det första och andra barnet att kvinnan 

alltid tar ut flest veckor samt största andelen av föräldraledigheten, oberoende på hur 

åldersskillnaden ser ut i parrelationen. I diagrammen 2-4 visar resultaten att de familjer där 

mannen är yngre, delas föräldraledigheten mest jämlikt för det första barnet. Liknande resultat 

visas även för det andra barnet i diagram 9. Däremot är ledigheten mer jämnt fördelat mellan 

mannen och kvinnan för det andra barnet, vilket kan ses i diagrammen 6-8.  

 

För att studera sambanden mellan åldersskillnaden i parrelationer och uttaget av 

föräldraledigheten avser uppsatsen att undersöka detta mer i detalj med regressionsanalyser. 

Regressionsanalyser görs för att studera ett samband mellan en beroende variabel och en eller 

flera oberoende variabler. I denna uppsats har fyra multipla regressionsanalyser gjorts för att 

studera hur olika faktorer med fokus på åldersskillnaden påverkar fördelningen av antal 

veckor och andelen av ledigheten inom parrelationer.  
 

Regression 1:1 Antal veckor som mannen och kvinnan tar ut för det 

första barnet.  

Oberoende Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Åldersskillnad        
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Lika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Äldre 0,432 -1,290 0,684 -1,114 0,673 -0,783 

Yngre 0,847 -4,032 1,175 -3,454 1,171 -3,175 

Utbildning        

Lågutbildad    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högutbildad    2,984** -3,362 2,946** -3,093 

Lika Utbildning    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högre Utbildning    -2,482* 6,121 -2,563* 6,014 

Lägre Utbildning    1,509 0,992 1,606 0,705 

Socioekonomisk 

Position  

      

Lika Position     0,000 0,000 

Högre Position     0,146 1,342 

Lägre Position      -0,454 3,164 

N  430 351 430 351 430 351 

R2 0,001 0,002 0,042 0,014 0,042 0,016 

*p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001 

 

I regressionen visar resultatet att när mannen är yngre än kvinnan finns det ett starkt 

positivt samband som innebär att han tar ut en längre föräldraledighet än om han var 

jämngammal med kvinnan. Om mannen däremot är äldre tar han också ut en lite längre 

ledighet än om han var jämngammal med kvinnan. Kvinnan å andra sidan visar negativa 

samband när det kommer till åldern. När mannen är yngre än henne, tar hon ut färre antal 

veckor än om hon och hennes partner var jämngamla. Detta samband är väldigt starkt 

negativt samband.  När mannen däremot är äldre än henne, finns fortfarande ett negativt 

samband men de är relativt svagt. Dock är inga av dessa resultat signifikanta vilket kan 

innebära att resultaten som fåtts fram är slumpmässiga.  

 

R2-värde är ett mått på hur bra ens prediktioner är i regressionsanalysen, det vill säga hur 

stor andel av variationen i y som beror på x (Vejde, 2009). R2 kan inta värden mellan 0 

och 1. Ju högre värde, desto bättre beskrivs sambandet mellan variablerna (Edling & 

Hedström, 2009). I första modellen där endast åldervariabeln lagts till finns det väldigt 

låga R2-värden både för mannen och kvinnan. Detta innebär att åldern endast förklarar en 

väldigt liten del av variationen.  
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I regressionen har även variabler som är knutna till individens utbildning samt den 

relativa utbildningsnivån lagts till. Resultaten visar att ifall en man är högutbildad tar han 

ut fler veckor än en lågutbildad man. Dessa resultat är signifikanta på tvåstjärnig 

signifikans. De förhållanden där mannen har en högre utbildning finns ett starkt negativt 

samband vilket innebär att han tar ut färre veckor än en man med lika gammal som sin 

partner. Även dessa resultat är signifikanta men på en enstjärnig signifikans. En kvinna 

som däremot är högutbildad tar ut färre veckor än en kvinna som lågutbildad.  När 

mannen har en högre utbildning än kvinnan finns det ett oerhört starkt positivt samband i 

uttaget av veckorna. Dock är inga av kvinnan värden signifikanta.  

 

Resultaten visar även att en man som har högre socioekonomisk position, SEI, har ett 

väldigt svagt positivt samband medan en man som har en lägre position har ett negativ 

svagt samband med uttaget av föräldraledigheten. Oavsett om mannen har en högre eller 

lägre position, föreligger det ett positiva starka samband. Dock är inga av dessa resultat 

som visar ens position signifikanta.  

 

Regression 1:2 Antal veckor som mannen och kvinnan tar ut för det 

andra barnet. 

Oberoende Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Åldersskillnad        

Lika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Äldre -0,796 -10,407 -0,463 -9,408 -0,495 -9,272 

Yngre 0,715 -6,868 0,916 -6,136 1,070 -5,839 

Utbildning        

Lågutbildad    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högutbildad    2,439 -4,948 2,475 -4,739 

Lika Utbildning    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högre Utbildning    -0,419 4,859 -0,300 4,717 

Lägre Utbildning    1,966 -4,273 1,981 -4,282 

Socioekonomisk 

Position  

      

Lika Position     0,000 0,000 
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Högre Position     -1,533 1,416 

Lägre Position      -1,508 1,874 

N  255 220 255 220 255 220 

R2 0,002 0,015 0,014 0,041 0,018 0,042 

*p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001 

 

I denna regression visas att mannen har ett svagt negativt samband när han är äldre än 

kvinnan, än om han och hans partner var jämngamla. Detta innebär att har tar ut färre veckor 

än en man som är lika gammal som sin partner. När mannen är däremot är yngre, föreligger 

ett starkt positivt samband, vilket innebär att han tar ut fler veckor än en man som är 

jämngammal med sin partner. Oberoende om mannen är äldre eller yngre än kvinnan finns ett 

starkt negativt samband. Sambandet är dock mycket starkare när mannen är äldre än henne, än 

om de hade varit jämngamla. Dock är inga av dessa värden signifikanta vilket gör att inga 

korrekta slutsatser kan dras.  

 

R2-värdet för mannen är väldigt lågt vilket innebär att endast en liten del av variationen kan 

förklaras genom åldersskillnaden för honom. Hos kvinnan däremot är detta värdet högre 

vilket innebär att en större variation förklaras för henne av hennes uttag.  

 

Liknande resultat som regression 1:1 visar gällande utbildningen finns även i regression 1:2. 

Om mannen är högutbildad tar han ut fler antal veckor av ledigheten än om han var 

lågutbildad. Om han har en högre utbildning än kvinnan, finns det ett svagt negativt samband 

än om han och hans partner hade samma utbildning. När mannen har en lägre utbildning, 

föreligger ett starkt positivt samband. För kvinnan däremot finns ett starkt positivt samband 

om mannen är högre utbildad samt ett negativt starkt samband om mannen har en lägre 

utbildning än kvinnan. Dessa resultat jämförs med ifall mannen och kvinnan hade samma 

utbildning.  

 

I den sista modellen visar resultaten att det föreligger ett starkt negativt samband, oavsett om 

mannen har en högre eller lägre socioekonomisk position. För kvinnan däremot föreligger det 

ett starkt positivt samband oavsett om mannen har en högre eller lägre position än henne. Inga 

av dessa resultat i regression 1:2 är signifikanta.  
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Som resultaten i regressionerna 1:1 och 1:2 visar finns inga signifikanta värden för 

åldersvariablerna. Detta gör att inga slutsatser kan dras eftersom dessa resultat kan bero 

på slumpen. Därför görs två till regressioner som istället avser att förklara andelen av 

föräldraledigheten för det första och det andra barnet.  

 

Regression 2:1 Andelen av föräldraledigheten som mannen och kvinnan 

tar ut för första barnet i procent. 

Oberoende Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Åldersskillnad        

Lika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Äldre 0,024 -1,425 -0,178 -1,793 -0,230 -1,844 

Yngre 5,133 -4,439 5,222 -4,506 5,262 -4,428 

Utbildning        

Lågutbildad    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högutbildad    1,488 -5,194*** 1,336 -4,984** 

Lika Utbildning    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högre Utbildning    -5,027* -0,689 -5,262* -0,905 

Lägre Utbildning    -0,632 0,676 -0,215 0,713 

Socioekonomisk 

Position  

      

Lika Position     0,000 0,000 

Högre Position     0,074 1,767 

Lägre Position      -2,274 0,991 

N  430 351 430 351 430 351 

R2 0,010 0,009 0,025 0,048 0,029 0,052 

*p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001 

 

Denna regression avser att förklara vad som kan påverka fördelningen av andelen som både 

mannen och kvinnan tar ut av föräldraledigheten i procent.  

 

Regression 2:1 visar att det finns ett svagt negativt samband för mannen när han är äldre än 

kvinnan än om partnerna var lika gamla. Det innebär att ifall mannen är äldre, tar han ut en 
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lite större andel än en man som är jämngammal med sin partner. När mannen däremot är 

yngre än kvinnan, visas ett mycket starkt samband med uttaget. Resultaten visar då att 

mannen tar ut en mycket större andel av föräldraledigheten när han är yngre än kvinnan, än en 

man som är jämgammal med sin partner. För kvinnan föreligger det istället ett starkt negativt 

samband om mannen är äldre. Det innebär att kvinnan tar ut en mindre andel av 

föräldraledigheten om hennes partner är äldre än om de var lika gamla. Även när mannen är 

yngre föreligger det ett mycket starkt negativt samband. Det betyder att kvinnan tar ut en 

mycket kortare procentuell andel av ledigheten än om hon och hennes partner varit 

jämngamla. Dock är inga av dessa värden signifikanta för varken mannen eller kvinnan.  

 

När endast åldersvariablerna lagts till i regression 2:1 visar resultaten låga R2-värden för både 

mannen och kvinnan. Det kan tyda på att fler variabler läggas till i regressionen. När detta 

görs stiger R2-värdena vilket bekräftar att åldersvariablerna inte räcker till för att förklara 

andelen av uttaget av föräldraledigheten för det första gemensamma barnet.  

 

I resultaten framgår att utbildningsvariablerna har en påverkan på hur andelen av 

föräldraledigheten tas ut av mannen respektive kvinnan för det första barnet. För mannen 

finns det ett starkt negativt samband om han har en högre utbildning än kvinnan jämfört om 

partnerna hade samma utbildningsnivå. Dessa värden är signifikanta på en enstjärnig 

signifikans. För kvinnan föreligger det ett mycket starkt negativt samband om hon är 

högutbildad än om hon hade varit lågutbildad. Detta resultat är signifikanta på en trestjärnig 

signifikans.  

 

Resultaten visar också att det inte förekommer några signifikanta värden varken för kvinnan 

eller mannen beroende på socioekonomisk position. Dessa resultat kan bero på slumpen vilket 

innebär att inga generaliserbara slutsatser kan dras.  

 

Regression 2:2 Andelen av föräldraledigheten som mannen och kvinnan 

tar ut för det andra barnet i procent. 

Oberoende Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Åldersskillnad        

Lika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Äldre -0,133 -2,455 -0,237 -1,740 -0,275 -1,834 

Yngre 9,900* -4,370 9,975* -3,986 10,097* -4,067 

Utbildning        

Lågutbildad    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högutbildad    0,886 -3,939* 0,867 -3,990* 

Lika Utbildning    0,000 0,000 0,000 0,000 

Högre Utbildning    -2,782 0,613 -2,761 0,655 

Lägre Utbildning    -1,071 -3,688 1,008 -3,645 

Socioekonomisk 

Position  

      

Lika Position     0,000 0,000 

Högre Position     -1,047 -0,193 

Lägre Position      -1,527 -0,665 

N  255 220 255 220 255 220 

R2 0,045 0,008 0,050 0,053 0,052 0,053 

*p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001 

 

I regression 2:2 visar resultaten att det föreligger ett svagt negativt samband för mannen, när 

han är äldre än kvinnan. Detta innebär att han tar ut en mindre procentuell andel av ledigheten 

för det andra barnet när han är äldre än kvinnan, jämfört med om han och kvinnan var lika 

gamla. Däremot visas ett oerhört starkt positivt samband för mannen när han är yngre än 

kvinnan. Det betyder att en man som är yngre än en kvinna, tar ut en mycket större andel av 

den procentuella föräldraledigheten i familjen, än om partnerna var jämngamla. Detta resultat 

är även signifikant på en enstjärnig signifikans vilket innebär att ett verkligt samband finns 

med 95 % sannolikhet. Detta betyder att även nollhypotesen kan förkastas.  

 

Även R2-värdena i regression 2:2 är relativt låga, vilket innebär att variationen i y inte 

förklaras och därför bör fler variabler läggas till. De låga R2-värden kan även bero på att fel 

variabler lagts till i analysen. För mannen är R2-värdet mycket högre än vad det är för kvinnan 

när endast åldersvariablerna lagts till. Alltså, förklaras en större varians av mannens 

procentuella andel för det andra barnet än av kvinnans andel. 

 

I modellerna där utbildningsvariablerna lagts till visar endast signifikanta resultat för kvinnan 

när hon är högutbildad. Resultaten visar ett starkt negativt samband, vilket innebär att hon tar 
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ut en mindre procentuell andel av föräldraledigheten för det andra barnet när hon har en 

högutbildning, än om hon varit lågutbildad. Eftersom dessa resultat är signifikanta innebär det 

att nollhypotesen kan förkastas och resultaten troligen är sanna, och inte beror på slumpen.  

 

När variabler som beskriver den socioekonomiska positionen lagts till råder det inga 

signifikanta värden för dessa variabler. Detta kan innebära att resultaten endast beror på 

slumpen vilket i sin tur gör att inga korrekta slutsatser kan dras.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten i samtliga diagram att kvinnan tar ut en längre 

föräldraledighet i antalet veckor och en större procentuell andel av familjens ledighet, oavsett 

hur åldersskillnaden i parrelationen ser ut. Däremot är det mer jämnt fördelat i den 

procentuella andelen för det andra barnet när mannen är yngre än kvinnan. När de är 

jämngamla, är ledigheten minst jämnt fördelad. Det som kan konstateras är att 

åldersskillnaden har en viss påverkan i en relation. Dessa resultat är emellertid väldigt små.  

 

I samtliga regressioner visar resultaten dock att åldersskillnader inte har någon påverkan på 

uttaget av föräldraledigheten i antal veckor och den procentuella andelen. Detta för att 

resultaten som fåtts fram inte är signifikanta förutom i regression 2:2 för mannen när han är 

yngre än kvinnan. Detta resultat visar att mannen tar ut en större procentuell andel av 

ledigheten när han är yngre jämfört med en man som är jämngammal med sin partner. 

Eftersom det är ett starkt positivt resultat innebär det att när mannen är yngre än kvinnan, tar 

han i genomsnitt ut cirka 10 % mer av den procentuella andelen av föräldraledigheten än om 

han var lika gammal som sin partner.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om åldersskillnaden mellan mannen och 

kvinnan i en parrelation har någon påverkan på uttaget och fördelningen av 

föräldraledigheten. För att besvara frågeställningarna har deskriptiv data tagits fram i form av 

diagram samt 4 regressioner har utförts för att besvara frågeställningarna mer ingående.  
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Som diagram 1 visar är åldersskillnaden i parrelationerna är normalfördelad. Detta innebär att 

de flesta observationerna befinner kring medelvärdet. Diagrammet visar att mannen i de flesta 

parförhållandena är 1 år yngre än till att han är cirka 3 år äldre än kvinnan. Resultatet visar 

även att det är fler parförhållanden där mannen är äldre än kvinnan, än parförhållanden där 

mannen är yngre än kvinnan. Detta förhållande stödjs även av teorin om asymmetriska 

partnerval som innebär att partnerna inte är jämngamla. Tidigare forskning styrker även 

liknande resultat och menar att mannen i de flesta kulturerna i genomsnitt är 2-4 år äldre än 

kvinnan (Presser, 1975; Kalmijn, 1994; SCB, 1994; Buss, 1989). I och med att mannen i 

genomsnitt är äldre än kvinnan är sannolikheten större att han kommit längre i sin utbildning 

samt hunnit etablera sig på arbetsmarknaden bättre. Enligt Beckers teori om humankapital, 

kommer en äldre man till förhandlingen med mer humankapital i form av utbildning och 

högre inkomst. Därför blir det rationellt för familjen att äldre män tar ut en både kortare och 

mindre andel av föräldraledigheten.  

 

Resultaten visar att när mannen äldre tar ut han en lägre andel av uttaget för det första och 

andra barnet. Resultaten visar också att kvinnan tar ut en relativ stor andel av 

föräldraledigheten när mannen är äldre än henne. Detta kan tolkas som att mannen hunnit 

etablera sig på arbetsmarknaden bättre när han är äldre. Med ålder och arbetslivserfarenhet 

ökar även lönerna, vilket gör att äldre män lättare kan försörja en familj (Presser, 1975). 

Därför är det rationellt för familjen att mannen arbetar i större utsträckning, medan kvinnan 

sköter barnen och hushållet. Detta styrks även av tidigare forskning (Buss, 1989). Studier 

visar också att ju äldre mannen är jämfört med kvinnan, desto större ansvar tar kvinnan för 

hem och hushåll (Halleröd, 2002).  
 

I par där mannen och kvinnan är jämngamla bör partnerna ha kommit lika långt i utbildningen 

och på arbetsmarknaden. Teoretiskt sätt bör dessa familjer dela ledigheten mest jämlikt enligt 

Beckers humankapitalteori då mannen och kvinnan kommer till förhandlingen med lika 

resurser när de är jämngamla. Av den orsaken bör förhandlingen bli oavgjord eftersom ingen 

är överlägsen än den andra. Därför blir det varken rationellt att kvinnan eller mannen ska 

stanna hemma och sköta barnen i störst utsträckning, utan bör istället dela föräldraledigheten 

mer jämlikt mellan varandra. Men i praktiken stämmer inte detta. Från resultaten i denna 

uppsats framgår det däremot att dessa par fördelar ledigheten minst jämlikt, både för det första 

och det andra gemensamma barnet. Tidigare forskning visar att män i genomsnitt tjänar mer 

än kvinnor trots att de har samma utbildningsnivå (Fetherman & Hauser, 1976). Det innebär 
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att mannen kommer till förhandlingen med mer humankapital, vilket ställer kvinnan i 

underläge. I och med att dessa par delar föräldraledigheten minst jämlikt mellan varandra, kan 

resultaten tolkas som att jämngamla par reproducerar de traditionella könsrollerna i större 

utsträckning. En teori som styrker detta mönster är Hirdmans genusteori. Teorin förklarar 

kvinnan som den biologiska varelsen som bör sköta barnen och hushållet, medan mannen 

ansvarar för det betalda arbetet. Genom att reproducera dessa normer upprätthålls den manliga 

och den kvinnliga rollen i samhället. Då genusteorin anser att mannen är normen, värderas det 

manliga högre än det kvinnliga (Hirdman, 2011). På grund av detta blir det enklare för 

mannen att upprätthålla sin manliga position som makthavare för att kunna dominera över 

kvinnan. Detta visas även i tidigare forskning, där det framgår att mannens arbete uppfattas 

som en legitim ursäkt för att inte ta hand om hushållsarbetet (Thompson, 1991).  

 

Samtliga diagram visar att familjer där mannen är yngre än kvinnan fördelas ledigheten mer 

jämnt mellan könen. Resultaten visar också att fördelningen är mer jämställd vid uttaget för 

det andra gemensamma barnet än för det första gemensamma barnet. Därför kan detta tolkas 

som att de traditionella könsrollerna är starkare vid föräldraledigheten för det första barnet än 

för det andra barnet. Dock bör man ta hänsyn till att det är färre par med 2 gemensamma barn 

än med 1 gemensamt barn, vilket kan påverka resultatet. Tidigare forskning som gjorts på 

området styrker dock inte detta resultat, utan påstår istället att traditionella könsroller blir mer 

tydliga ju fler barn ett par har (Van Dijk & Siegers, 1996).  

 

I familjer där mannen är yngre än kvinnan är sannolikheten större att kvinnan kommit längre i 

utbildningen och hunnit etablera sig bättre på arbetsmarknaden. Detta faktum borde 

kompensera upp de ekonomiska skillnaderna för kvinnan då män i genomsnitt tjänar mer än 

kvinnor, trots att de har samma utbildningsnivå (Fetherman & Hauser, 1976). Därför bör 

dessa familjer dela ledigheten mer jämnt mellan varandra eftersom det då inte bör finnas 

någon som är mer överlägsen än den andra i förhandlingen. Som tidigare nämnts styrker 

uppsatsens resultat från diagram 2-4 och 6-8 detta.  

 

Huvudresultaten från de samtliga regressionerna visar att det inte finns något samband mellan 

åldersskillnaden i parrelationen och fördelningen av föräldraledigheten. Detta beror på att 

nästan inga resultat visar signifikanta värden när det kommer till åldersskillnaden förutom för 

mannen när han är yngre i regression 2:2. Regressionen visar att när mannen är yngre än 

kvinnan, föreligger det ett mycket starkt positivt samband på den procentuella uttaget av 
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föräldraledigheten. Detta innebär att när mannen är yngre än kvinnan, tar han ut 10 % mer av 

andelen än om han hade varit lika gammal som kvinnan. Dessa värden är signifikanta på en 

enstjärnig signifikans vilket innebär att detta är ett sant värde som inte beror på slumpen. 

Resultatet tolkas som att när mannen är yngre, tar han ut en större procentuell andel av 

ledigheten, vilket även stöds av diagram 2-4 och 6-8. Även här kan Beckers teori om 

humankapital tillämpas. När mannen är yngre, är sannolikheten större att han inte hunnit 

etablera sig lika bra på arbetsmarknaden som kvinnan. Detta gör att han kommer till 

förhandlingen med mindre humankapital, vilket i sin tur resulterar i att han förlorar 

förhandlingen till en viss del. Eftersom man inte hunnit etablera sig lika bra på 

arbetsmarknaden som en äldre man, kommer familjen heller inte förlora lika mycket 

ekonomiskt om han tar ut en större andel som en familj där mannen är äldre.  

 

Men oavsett hur åldersskillnaden ser ut tar kvinnan ut den största andelen av 

föräldraledigheten. Detta kan tolkas som att mannen oftast har ett övertag i förhandlingen när 

man ska besluta om vem som ska specialisera sig på vad. Själva faktumen att mannen är en 

man, ger honom ett övertag över kvinnan. Detta kan kopplas till Hirdmans genusteori om 

genussystem, där den ena principen utgår ifrån att särskilja manligt och kvinnligt. För att 

dessa inte ska beblandas bör därför mannen specialisera sig på förvärvsarbetet, medan 

kvinnan specialiserar sig på hem- och hushållsarbetet då hon anses vara den biologiska 

varelsen (Hirdman, 2001). Teorin utgår även ifrån att mannen är normen och kvinnan är 

avvikaren som värderas lägre. Eftersom kvinnan är avvikaren måste hon anpassa sig efter 

mannen vilket gör hon gör när hon tar ut en större andel av föräldraledigheten. Den fördelning 

som råder i uttaget av föräldraledigheten speglar samhällets förväntningar över hur de olika 

könen ska agera. Könen förväntas leva upp till samhällets normer för att bli accepterade. Om 

förväntningarna inte uppfylls, kan individerna får konsekvenser för deras felaktiga beteende 

genom att bli utstötta (West & Zimmerman, 1987).  

 

Det är faktum att det förekommer låga R2-värden i regression 2:2. Det innebär att det finns en 

osäkerhet i prediktionerna (Djurfält, Larsson & Stjärnhagen, 2011). I och med att R2värdena 

är nära 0, innebär det att samband saknas. Det finns därför ingen möjlighet att uppskatta 

värdet av y när x förändra vilket innebär att det inte finns något samband (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2011). Att ha låga R2värden innebär det att viktiga variabler som borde varit 

med i regressionerna saknas. Ett exempel på en sådan variabel kan vara inkomsten, vilket inte 

gick att kontrolleras i denna uppsats då för få personer angivit deras inkomst.  
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Det enda signifikanta värdet som fås när åldersvariablerna läggs till är i regression 2:2 är när 

mannen är yngre än kvinnan. Detta innebär att det endast är dessa värden som förklarar ett 

sant samband som inte beror på slumpen. Övriga resultat ifrån regressionerna när 

åldersvariablerna lagts till visar inga statistiska signifikanta värden och kan innebära att 

resultaten är slumpmässiga. Att studien knappt visar några signifikanta värden kan bero på att 

datamaterialets storlek minskat kraftigt efter rensningen. Att det funnits ett stort internt 

bortfall i det empiriska materialet kan har gjort resultaten snedvridna, vilket minskar 

tillförlitligheten. Att endast cirka hälften av individerna i datamaterialet minst har två barn 

påverkar också resultatet negativt, då resultaten grundar sig på ett litet antal individer. 

Eftersom värdera inte är signifikanta, storleken på datamaterialet är så pass litet och innehåller 

mycket internt bortfall, kan dessa resultat därför inte generaliseras. Trots att resultaten i 

regressionerna inte visar några signifikanta värden tyder de deskriptiva diagrammen på att det 

finns ett litet samband. Då mesta delen av uppsatsens resultat går i linje med tidigare 

forskning, kan en slutsats dras att åldersskillnaden i parrelationer har en viss påverkan över 

hur fördelningen av föräldraledigheten ser ut. 

Vidare studier   

Det kan vara intressant att mäta attityder till fördelningen av föräldraledigheten beroende på 

åldersskillnad i en parrelation. Det är möjligt att jämngamla par har en annan inställning till 

fördelningen av föräldraledigheten än par där mannen är äldre respektive yngre än kvinnan. 

 

Ett annat intressant ämne att undersöka är hur åldern kan ha för påverkan på uttaget av 

föräldraledigheten. Undersökning kan göras på hur föräldraledigheten fördelas när partnerna 

är 20-25 år, där mannen är äldre respektive yngre än kvinnan. Sedan kan en jämförelse göras 

för att se hur andra åldrar fördelar sin ledighet beroende på åldersskillnaden i parrelationerna.  
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