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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat på ett samband mellan att bli förälder och en förändring i 

attityderna till jämställdhet. Tidigare forskning har även påvisat ett samband mellan 

övergången till föräldraskap och en förändring till mer traditionella attityder gentemot 

jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

att bli förälder och förändringar i individens jämställdhetsattityder där tid i 

föräldraledighet kan vara en påverkande faktor och att en eventuell attitydförändring 

kan förväntas skilja sig märkbart åt mellan könen. Datamaterialet har analyserats med 

tre linjära regressionsanalyser. Det har även utförts två logistiska analyser för att 

verifiera resultaten i de två mer centrala linjära analyserna. I en första analys så har de 

individer som har fått barn innan år 2009 jämförts med de individer som inte har barn. 

Resultaten indikerar att det inte sker någon förändring i inställning till jämställdhet för 

de som fått barn år 2009 jämfört med de som inte fått barn. De visar också att det är en 

skillnad i attityder till jämställdhet mellan män och kvinnor där män i genomsnitt har 

mer konservativa attityder än kvinnor. När analysen delas upp på kön så har män med 

en högre inkomst en större sannolikhet att ha mer konservativa attityder till skillnad 

från män som har en lägre inkomst.  Resultaten visar dessutom att män som tar ut en 

längre tid i föräldraledighet i genomsnitt har mer jämställda attityder än män som tar ut 

en kortare ledighet vilket bekräftar studiens hypoteser. Resultaten i analysen för 

kvinnor visar att en kvinna med en högre inkomst har i genomsnitt mer jämställda 

attityder än andra kvinnor vilket även det bekräftar tidigare forskningsresultat. Eftersom 

vi inte fann några signifikanta förändringar för kvinnor när det gäller sambandet mellan 

tid i föräldraledighet och attityder till jämställdhet så förkastas hypotesen för kvinnor 

och slutsatsen blir att det inte sker några förändringar i kvinnors attityder till 

jämställdhet när de får barn.  
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Inledning  

Jämställdhet innebär att både män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter till 

utbildning, arbete och att kunna forma sitt eget liv (Statistiska centralbyrån, 2012). Sverige är 

ett land som arbetar för jämställdhet mellan könen och den svenska befolkningen är idag 

generellt positiv till jämställdhet (Jakobsson & Kotsadam, 2010). Tidigare studier har 

indikerat att jämställdhetsattityder kan vara svårare att påverka och förändra än vad man 

tidigare trott (Jakobsson & Kotsadam, 2010; Sundström, 1999). Vad är det då för händelser 

eller omständigheter som kan få en individ att ändra sina attityder till jämställdhet? Haas och 

Hwang (2009) menar att reformer kring föräldraledigheten i Sverige har medverkat till att öka 

förståelsen för jämställdhet på arbetsmarknaden och i sin tur bidragit till att fler män tar ut 

mer tid i föräldraledighet. Förändringar i familjepolitiken kan alltså förväntas ha lett till mer 

långsiktiga och generella attitydförändringar. Men tidigare studier (Fan och Marini, 2000; 

Katz-Wise, Priess & Hyde, 2010; Kaufman & Bernhardt, 2008) har även visat att särskilda 

individuella erfarenheter, så som att bli förälder, kan vara grund för en individs 

attitydförändring och leda till mer konservativa attityder till jämställdhet efter barnets födelse. 

Det kan då vara intressant att se om det är själva tiden i föräldraledighet som är en avgörande 

faktor för individernas attitydförändring när de blir förälder. Kvinnor ansvarar för det obetalda 

arbetet i hemmet i en större utsträckning till skillnad från männen även om man kontrollerar 

för utbildning, arbete och inkomst (Fenstermaker Berks, 1985 i Evertsson & Nermo, 2007). 

Detta kan innebära att kvinnor generellt tar ut mer tid i föräldraledighet vilket i sin tur leder 

till ett upprätthållande av könstillhörigheten för både män och kvinnor (West & Zimmerman, 

1987) där kvinnan är ansvarig för barnet och mannen är ansvarig för att försörja familjen. Ett 

resultat av detta kan då vara utvecklandet av mer konservativa attityder för individerna. 

Eftersom uppdelningen av ansvaret i hemmet mellan mannen och kvinnan blir markant 

genom uttaget av tid i föräldraledighet (där den ena individen ansvarar för barnet och hemmet 

under ledigheten medans partnern arbetar och vice versa) så kan det förväntas att det är just 

under tiden i föräldraledighet som attityderna och rollerna till jämställdhet utformas för 

individerna. Det kan då tänkas att ett upprätthållande av ”normen” kring att kvinnan ska vara 
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hemma med barnet, genom att kvinnan tar ut en majoritet av föräldraledigheten, genererar 

mer konservativa attityder hos både mannen och kvinnan. En motsatt effekt kan då förväntas 

om mannen skulle ta ut en stor del av föräldraledigheten eftersom han på så sätt tar det största 

ansvaret för barnet och hemmet medans kvinnan förvärvsarbetar. 

 

Denna studie kommer därmed att studera kvinnors och mäns jämställdhetsattityder och hur 

föräldraledighet kan kopplas ihop med individens inställning till jämställdhet. Det är 

intressant att studera om det sker en förändring i individernas attityder till jämställdhet när de 

har blivit föräldrar, något som tidigare studier indikerar (Kaufman & Bernhardt, 2008; Fan & 

Marini, 2000; Katz-Wise et al. 2010) och om förändringen i dessa attityder påverkas av den 

tid som individen har spenderat som föräldraledig.  Det är alltså uttaget av tid i 

föräldraledighet och den påverkande faktor som tiden med barnet möjligtvis har på 

individernas attityder till jämställdhet som anses mest intressant för denna studie. Studien 

förväntas finna skillnader i attityder till jämställdhet mellan män och kvinnor eftersom 

tidigare studier visar att kvinnor generellt har mer jämställda attityder än män (Fan och 

Marini, 2000; Cunningham, 2001). Studien förväntas även visa att attityderna till jämställdhet 

skiljer sig åt mellan könen efter att man har fått barn, där kvinnor antas inneha mer 

konservativa attityder ju längre tid som de spenderar i föräldraledighet och motsatt effekt 

förväntas för män som får mer jämställda attityder ju längre tid de tar ut i föräldraledighet.  

 

Ett intresse finns att se om resultaten i denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat och 

om den valda teoretiska ståndpunkten i studien kan medverka till en förklaring av resultaten.  

Denna studie avser att bidra med en ökad förståelse för förändringsprocesserna när det gäller 

jämställdhetsattityder på individnivå samt att undersöka de faktorer som eventuellt möjliggör 

denna förändring, så som tid i föräldraledighet.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera individers attityder till jämställdhet och om attityderna 

påverkas av att individen får barn samt om tid i föräldraledighet kan tänkas vara en 

förändrande faktor för attityderna till jämställdhet. 
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Frågeställningar 

Sker det en förändring av en individs attityd till jämställdhet efter att de har fått barn?  

Skiljer sig attityder till jämställdhet märkbart åt mellan könen? Har tid i föräldraledighet 

betydelse för individens attityder till jämställdhet?  

Avgränsning  

Urvalet består av individer som ingår i datamaterialet i Young Adult Panel Study, [YAPS]. 

Individerna som används i analysen är födda år 1968, 1972, 1976 och 1980 och är intervjuade 

år 2003 och år 2009. Jag har valt just denna studie (YAPS) eftersom den mäter individers 

attityder till jämställdhet samt att den ger en generaliserbar bild över de fyra ålderskohorter 

som studeras i studien. En fördel med YAPS är att det är en panelundersökning vilket innebär 

att det är en av få studier som följer samma individer över en längre tidsperiod. Detta ger 

möjligheter till att studera förändringar och livshändelser hos individer över tid. Vidare 

avgränsning inom analysen förklaras närmre i metodavsnittet.  

Disposition  

Uppsatsen börjar med ett teoretiskt avsnitt där det redogörs för genusteori och 

socialiseringsteori, som tillsammans kan bidra med en generell förståelse för individers 

attityder uppdelat på kön och eventuell attitydförändring när man blir förälder. Därefter 

presenteras tidigare forskning som behandlar sambanden mellan attityder, jämställdhet samt 

föräldraledighet som sedan utmynnar i hypoteser. Sedan kommer en beskrivning av 

datamaterialet och kodningen av variablerna. Detta åtföljs av en resultatdel med en deskriptiv 

analys över datamaterialet samt de regressionsanalyser som utförts. Slutligen så behandlas 

uppsatsens syfte, problem och hypoteser med en återkoppling till tidigare presenterad teori 

och forskning i en avslutande diskussion.  



 

 4  

Teori  

Socialiseringsprocesser 

Berger och Luckmanns (1966/2011) socialiseringsteori utgår från att individen socialiseras in 

i samhället genom två olika stadier, den primära socialiseringen och den sekundära 

socialiseringen. Den primära socialiseringen sker under individens barndom främst genom 

individens signifikanta andra (föräldrar) där deras åsikter och attityder framställs som en 

objektiv verklighet för barnet. Föräldrarna ger barnet en modifierad bild av verkligheten så 

som de tolkar den och låter barnet på så sätt förvärva denna verklighet som sin egen. Barnet 

lär sig exempelvis hur kvinnligt och manligt skiljer sig åt, vilket kön de tillhör och vad som 

krävs av barnet inom denna roll. Föräldrarna fungerar då som rollmodeller och kan på så sätt 

påverka barnets attityder. En faktor som påverkar barnets attityder till jämställdhet är om 

föräldrarna har en högre utbildning eftersom individer med högre utbildningsnivå tenderar att 

ha mer jämställda attityder (Cunningham, 2001). En annan faktor är moderns attityder under 

individens tidiga barndom som visat sig påverka individens egen utformning av attityder till 

jämställdhet (Cunningham, 2001). När det gäller den sekundära socialiseringen kan 

kunskapen fås från vem som helst till skillnad från den primära socialiseringen som präglas av 

de signifikanta andra och framför allt av barnets föräldrar. Den sekundära socialiseringen 

innebär att individen internaliserar den institutionella världen, samhället (Berger & 

Luckmann, 1966/2011). Dessa institutioner bidrar till att forma individen utifrån de ramar och 

kontext som erbjuds inom exempelvis skolan. I det svenska samhället så internaliseras de 

generella attityderna till jämställdhet genom olika institutioner så som skolan, massmedia och 

den sociala omgivningen, men även det närmre nätverket av släkt och vänner har betydelse. I 

det Svenska samhället så har man generellt en mycket egalitär syn på jämställdhet där arbetet 

kring jämställdhet är integrerat i lagen (Regeringskansliet/Lagrummet, 1991:433).  

Jämställdhetsarbetet är även införlivat på arbetsmarknaden, i hemmet, i skolväsendet och hos 

individerna själva. Den kunskap som internaliserats hos individen under den primära 

socialisationen är mycket svårare att avfärda än kunskapen som förvärvas under den 

sekundära socialiseringen, vilket kan förklara varför tidigare studier indikerar att attityder till 

jämställdhet kan vara svårare att påverka än vad man tidigare trott (Jakobsson & Kotsadam, 

2010; Sundström, 1999).  
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Genus  

För att få en underliggande förklaring till varför män och kvinnor kan tänkas ha olika 

inställning till jämställdhet mellan könen så behöver man utgå från ett genusperspektiv. 

Genusbegreppet behöver ses utifrån ett system som skapar och samtidigt underhåller 

skillnader mellan könen, där begreppet genus inte bara är, utan hela tiden utvecklas/återskapas 

och uttrycks genom exempelvis en individs handlande eller uttryck (Ridgeway & Smith-

Lovin, 1999 i Wharton, 2005). Genus finns inom alla olika samhällsstrukturer (inte enbart på 

ett individualistiskt plan) och kan fungera som ett oberoende system där genus formar en 

individs identitet och synen på andra (Wharton, 2005). Detta innebär att genus påverkar en 

individs handlingar och attityder och vidare den sociala interaktionen mellan individer. 

Individen tar till sig könsuppdelade och utmärkande egenskaper från sin omgivning och 

formar det till sitt eget jag genom en socialiseringsprocess, där individen på så sätt skapar ett 

beteende och ett jag som accepteras utifrån samhället som typiskt ”manligt” eller ”kvinnligt”.  

 

Genus har även en betydelse på samhällets sociala institutioner så som arbete, religion och 

utbildning men också på institutioner av mindre skala så som äktenskapet och familjen. 

Wharton (2005) menar att socialiseringsprocessen är en viktig komponent kring formandet av 

genus men att man inte enbart kan förklara skillnader i genus utifrån detta perspektiv.  En 

förklaring är att det uppkommer ett socialt genus, där män och kvinnor åtskiljs även fast det 

inte finns någon logisk eller biologisk grund till detta (West & Zimmerman, 1987; Wharton, 

2005). Det innebär att genus uppkommer genom en social interaktion, där ett kontinuerligt 

skapande av genus förekommer genom mänskliga handlingar. Med andra ord så skapar, och 

återskapar individerna kön, om och om igen genom den sociala interaktionen. Och oavsett om 

individen försöker leva upp till sitt förmodade kön eller inte så döms individen hela tiden 

utifrån sin könstillhörighet av sin omgivning. Detta leder till att individen i viss mån formas 

efter samhällets normer och på så sätt upprätthåller sin könstillhörighet och dess attribut 

(West & Zimmerman, 1987; Wharton, 2005). Samhället (individerna) konstruerar då en 

åtskillnad mellan könen för att vidmakthålla könskategorierna och på så sätt rama in vad som 

är ett lämpligt beteende utifrån den kategori som individen tillhör. Fenstermaker Berk (1985) i 

Evertsson och Nermo (2007) menar att en tänkbar effekt av ”att göra genus” är att kvinnor i 

större utsträckning utför obetalt arbete i hemmet till skillnad från männen. Ett exempel på 

detta kan vara att andelen tid i föräldraledighet skiljer sig åt mellan könen, där kvinnan tar ut 

en majoritet av de penninggrundande föräldradagarna (Socialförsäkringsrapport, 2012:9) och 
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männen fortfarande tar merparten av ansvaret som familjeförsörjare. Det kan tänkas vara så 

att ju längre tid i föräldraledighet som kvinnan tar ut desto mer konservativa attityder kan hon 

förvärva eftersom hon på så sätt vidmakthåller sin könskategori och vad som förväntas av 

henne som kvinna/moder. Om fäderna däremot skulle ta ut mer tid (eller majoriteten) av 

föräldraledigheten så skulle de gå emot ”att göra genus” och fäderna skulle i större 

utsträckning ta ett ansvar för de sysslor som egentligen förväntas av kvinnan/modern. Det kan 

kanske vara så att det leder till att fäderna (och mödrarna som nu är försörjare av familjen) 

antar med jämställda attityder under tiden i föräldraledighet.  

Tidigare forskning 

Studien avser att se om tid i föräldraledighet har en påverkan på individernas attityder till 

jämställdhet och för att kunna förstå varför individer tar ut olika tid i föräldraledighet och 

varför attityderna till jämställdhet skiljer sig mellan könen så presenteras nu tidigare forskning 

som anses kunna ge en möjlig förklaringsgrund till detta.   

Föräldraledighet 

År 1974 så infördes den första föräldraförsäkringen (SOU, 2005:73) vars syfte var att ge båda 

föräldrarna en möjlighet att kunna vara hemma med barnet samt att möjliggöra för kvinnor att 

kunna komma tillbaka till arbetslivet. Sedan år 1974 så har det införts flera olika reformer 

inom föräldraförsäkringen i Sverige med syftet att öka jämställdheten mellan män och 

kvinnor (Socialförsäkringsrapport, 2011:13). År 1995 så infördes den första mamma- och 

pappa månaden vilket innebar att 30 dagar var reserverade för vardera föräldern och att de 

inte kunde avstå dessa dagar till förmån för sin partner (Socialförsäkringsrapport, 2011:13). 

År 2002 så införs den andra mamma- och pappa månaden vilket innebar att de 30 dagarna 

utökades till 60 dagar samt att det skedde en ökning av föräldraledigheten med en månad. 

Trots höjningen av ersättningstaket år 2006 (i ett försök att få fler fäder att ta ut 

penninggrundade föräldradagar) och införandet av jämställdhetsbonusen år 2008 så har 

utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten gått väldigt sakta. År 2011 så 

tog männen ut 23,7  procent av det totala antalet penninggrundande föräldradagar medan 

kvinnorna stod för 76,3 procent (Socialförsäkringsrapport, 2012:9). Ungefär hälften av 
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fäderna tar inte ut någon föräldraledighet alls (Socialförsäkringsrapport, 2011:13).  Duvander 

och Johanssons (2012) visar att introduceringen av den första mamma- och pappa-månaden 

har haft den största effekten på uttaget av dagar i föräldraledighet för män och kvinnor. 

Studien visar även att införandet av den andra mamma- och pappa månaden år 2002 (30 extra 

dagar) endast ökar fäders uttag med 6 dagar och mödrars uttag med 7 dagar. Studien fokuserar 

dock enbart på de första 24 månaderna av föräldraledighet och kan därför inte avgöra vart de 

resterande dagarna går till (om de exempelvis tas ut senare i barnets liv av någon av 

föräldrarna) (Duvander & Johansson, 2012).  

 

Haas och Hwang (2009) menar att reformerna inom föräldraförsäkringen har medverkat till 

att öka förståelsen och acceptansen för strävandet efter jämställdhet på arbetsmarknaden och i 

hemmet. Det har betydelse framförallt för fäder som är föräldralediga vilket underlättar för 

fler fäder att ta ut fler dagar i föräldraledighet. Högutbildade män och kvinnor tenderar att 

dela obetalt och betalt arbete mer lika med sin partner (högre utbildade män och kvinnor har 

mer jämställda attityder till kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden respektive mäns 

delaktighet i familjelivet) jämfört med lågutbildade par och de i lågavlönade yrken som 

tenderar att ha en mer ojämlik fördelning (Kaufman & Bernhardt, 2008; 

Socialförsäkringsrapport, 2011:13; Sundström, 1999; Usdansky, 2011). 

Socialförsäkringsrapportens resultat (2011:13) visar vidare att kvinnor med en lägre 

utbildning i genomsnitt tar ut mer tid i föräldraledighet än högutbildade kvinnor. En 

förklaring kan vara att en lägre utbildning generellt ger en lägre inkomst och färre möjligheter 

på arbetsmarknaden, där samhället även delvis bidrar till den ojämna fördelningen av betalt 

och obetalt arbete mellan könen genom att forma så kallade ”mamma-vänliga” 

förvärvsarbeten (Magnusson, 2010). Dessa arbeten präglas av en lägre lön men erbjuder 

däremot ofta flexiblare arbetstider och möjligheter till deltidsarbete som kan verka lockande 

för nyblivna mödrar. Dessa ”mamma-vänliga” arbeten kan ha en betydelse för att förklara 

förändringarna i attityder hos individer som har fått barn (där de förvärvar mer konservativa 

attityder) för att familjen som enhet tjänar ekonomiskt på att låta kvinnan ta ut merparten av 

föräldraledigheten och ta ett större ansvar för det obetalda arbetet eftersom kvinnan troligtvis 

har en lägre inkomst än mannen (Dribe & Stanfors, 2009; Katz-Wise et al. 2010; Sundström, 

1999). På så sätt så behåller man inte bara en mer traditionell syn och attityd till ansvaret 

inom familjen men även så bevarar man de mer konservativa genusnormerna som skapas 

genom just ”mamma-vänliga” yrken.  
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Föräldraskap och attityder till jämställdhet 

Tidigare studier (Fan och Marini, 2000; Cunningham, 2001) visar att unga kvinnor generellt 

har mer jämställda attityder än unga män och att individer vars föräldrar har en högre 

utbildning eller där modern har ett arbete hänger samman med mer jämställda attityd hos 

individen. Även de unga vuxna som inte har fått barn än, tenderar att ha mer egalitära åsikter 

kring uppdelningen av ansvaret över ett barn (mellan män och kvinnor i hemmet) där ca 85 % 

av individerna anser att föräldrarna ska dela lika (Kaufman & Bernhardt, 2008). Samtidigt så 

visar de individer som redan har blivit föräldrar en mindre jämställd uppdelning där det endast 

är 55 % av individerna som faktiskt delar lika på uppgifterna med sin partner (Kaufman & 

Bernhardt, 2008). Sundström (1999) anser att det är politiska, ekonomiska och sociala 

processer i samhället som styr individens attityder och förväntar sig att yngre individer ska ha 

mer positiva attityder till jämställdhet än äldre individer eftersom det politiska klimatet har 

förändrats över åren.  

 

Fan & Marini (2000) har visat att individers attityder kan förändras när man utsätts för nya 

sociala inflytanden, men de menar även att särskilda individuella erfarenheter, så som att bli 

förälder, kan vara grund för en individs attitydförändring. Fan & Marini (2000) menar att en 

kombination av individens och omgivningens förväntningar på den nya rollen som förälder, 

den tidigare socialiseringen, föräldraskapets nya krav på individen och könsskillnader på 

arbetsmarknaden bidrar till att män och kvinnor genomgår en förändringsprocess som i sin tur 

leder till mer traditionella attityder under de första 12 månaderna efter barnets födelse. Med 

traditionella attityder så menas attityder som är generellt mindre jämställda och mer 

traditionella gentemot könsrollerna där ett exempel kan vara att man anser att kvinnan ska 

vara hemma och ta hand om barnen (hon ska ta ut längre föräldraledighet än mannen) och att 

mannen är ansvarig för att arbeta och försörja familjen. Enligt Katz-Wise et al. (2010) så är 

det ekonomiskt kostsamt för en familj att få barn vilket kan leda till att mannen tar på sig 

rollen som ekonomisk försörjare, något som i sin tur kan leda till mer traditionella attityder till 

könsrollerna. Forskning visar även att det på sikt har det skett en förändring i 

jämställdhetsattityder där både män och kvinnor har utvecklat mer jämställda attityder (Fan & 

Marini, 2000; Katz-Wise et al. 2010; Lucier-Greer & Adler-Baeder, 2011; Sundström, 1999).  

 

Schober och Scott (2012) visar i sin studie som är baserat på ett datamaterial från The British 

Household Panel Study (1991-2007) att nyblivna föräldrars attityder till jämställdhet förblir 
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stabila om deras förvärvsarbete och barnomsorg inte strider mot deras tidigare inställning till 

jämställdhet. Studien (Schober & Scott, 2012) visar att om föräldrarnas arbetssituation och 

barnomsorgsarrangemang skulle strida mot deras tidigare jämställdhetsattityder så förändrar 

ca 25 % av föräldrarna sina attityder till jämställdhet. Det visar sig även att mödrarnas 

återgång i arbete efter föräldraledigheten påverkas av två faktorer, det är både parets 

ekonomiska resurser (som de hade innan de fick barn) i en kombination med parets attityder 

till kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden (Schober & Scott, 2012). Vidare så visar studien 

(Schober & Scott, 2012) att de kvinnor som hade mer jämställda attityder (innan de fick barn) 

inte minskar sin arbetstid avsevärt efter att de har fått barn. Kvinnor som arbetade längre 

arbetstimmar innan de blev mödrar hade också mer jämställda attityder. 
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Hypotes 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning (Fan & Marini, 2000; Katz-Wise et al. 2010; 

Lucier-Greer & Adler-Baeder, 2011) att särskilda individuella erfarenheter, så som att bli 

förälder, kan ligga till grund för en individs attitydförändring. Forskare har även funnit att det 

finns ett samband mellan en övergång till föräldraskap och en förändring till mer traditionella 

attityder till jämställdhet (Fan & Marini, 2000; Katz-Wise et al. 2010; Kaufman & Bernhardt, 

2008). Tidigare studier visar även att för de fäder som tar ut tid i föräldraledighet så ökar 

generellt sannolikheten för att paret ska få ett andra barn (Oláh, 2003 i Kaufman & Bernhardt, 

2008). Detta kan tyda på att tid i föräldraledighet genererar en mer jämställd attityd hos fäder 

eftersom fäderna då får en möjlighet att knyta an till barnet och då ökar kanske förståelsen för 

det ansvar som kvinnan annars har (eftersom kvinnan oftast tar ut majoriteten av 

föräldraledigheten). Det är då intressant att se dels hur föräldraskap, dels tid i föräldraledighet 

påverkar män och kvinnors attityder till jämställdhet. Vi kan förvänta oss att en 

förändringsprocess mot mer traditionella attityder kan uppkomma när kvinnor tar ut en längre 

tid i föräldraledighet samt att en motsatt effekt när män tar ut mer föräldraledighet.  De 

bakomliggande faktorerna som har betydelse för individs attitydförändring kan bland annat – 

och utöver tid i föräldraledighet – vara ålder, kön, sysselsättning och inkomst. Denna studie 

kommer därför att utgå från följande hypoteser:  

 

1) Det finns ett samband mellan att bli förälder och förändringar i individens 

jämställdhetsattityder.  

2) Det finns ett samband mellan tid i föräldraledighet och förändringar i individens 

attityder till jämställdhet.   

3) Kvinnor antas få mer traditionella attityder till jämställdhet ju längre deras tid i 

föräldraledighet, till skillnad från männen som antas utveckla mer egalitära 

attityder ju längre tid de spenderar i föräldraledighet.  
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Metod  

Datamaterial  

Det datamaterial som används är hämtat från ”Familj och arbetsliv på 2000-talet” (YAPS, 

2012) och har genomförts på slumpmässigt utvalda individer födda år 1968, 1972, 1976 och 

1980. Informationen har samlats in vid tre olika datainsamlingstillfällen (1999, 2003 och 

2009) för att på så sätt kunna följa individerna under sammanlagt 10 års tid. Det primära 

datamaterialet (för år 1999, 2003 och 2009) omfattar ca 3500 individer. Datamaterialet 

baseras på enkätdata som samlats in genom post- och webbenkäter samt registerdata med 

information om utbildningsnivå, födslar, äktenskap, inkomster och skilsmässa som har 

hämtats från folkbokföringen och från SCB:s informationsregister (YAPS, 2012). Denna 

studie baseras på ålderskohorterna 1968, 1972, 1976 och 1980 från YAPS survey 

undersökning där den centrala delen i studien handlar om attityder till familj och arbetsliv. 

YAPS datamaterial från år 2003 innehåller information om individer som är födda i Sverige 

och har svenskfödda föräldrar. Det ingår även ett ”andragenerations - urval” (av 

födelsekohorterna 1972 och 1976) av individer som är födda i Sverige men har en, eller båda 

föräldrarna som är födda i antingen Polen eller i Turkiet. Svarsfrekvensen för år 2003 var 72 

% och för andragenerationsurvalet låg svarsfrekvensen på 67 % (YAPS, 2012). Det totala 

antalet respondenter år 2003 var 2816 personer. YAPS datamaterial från år 2009 innehåller ett 

urval av samtliga individer som har deltagit i undersökningen vid ett tidigare tillfälle (år 1999 

och/eller 2003). Den totala svarsfrekvensen var 56 % vilket ger 1986 st. respondenter. Av 

dessa är det totalt 1114 kvinnor och antalet som har barn är totalt 1184 respondenter. 

Sammanlagt 467 individer får sitt första barn mellan år 2003-2009 och 785 individer har inga 

barn varken år 2003 eller år 2009. Undersökningen år 2009 utökades med en partnerenkät 

som ett komplement till den huvudsakliga enkäten. Sammanlagt besvarade 72 % av 

sammanboende partners denna enkät (YAPS, 2012).  
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Urval för denna studie 

Individer från YAPS datamaterial år 2003 och år 2009 har valts ut till analysen eftersom 

studien ämnar studera möjliga påverkansprocesser över tid på individers attityder till 

jämställdhet. Dels så är syftet att studera individernas attityder till jämställdhet efter att de har 

fått barn, jämfört med innan (i de multivariata analyserna) och dels studera om tiden i 

föräldraledighet påverkar individens attityder. I analysen så används endast män och kvinnor 

från huvudurvalet
1
. Vidare så används endast individer som har svenskfödda föräldrar i 

analysen eftersom urvalet av individer med föräldrar som är födda i Polen eller Turkiet var 

litet både år 2003 och år 2009. En första analys kommer att studera skillnader i 

jämställdhetsattityder mellan de individer som har barn respektive de individer som inte har 

barn år 2009. Om individen skaffar fler än ett barn under tidsperioden mellan år 2004 och 

2009 så kommer inte förmodligen det att påverka denna studie eftersom det är föräldraskapet i 

sig som förväntas vara det intressanta. I de därpå följande analyserna av datamaterialet så 

behandlas enbart de individer som har fått barn mellan år 2004 och år 2009 där det sker en 

uppdelning på kön för att få en möjlighet att studera om tid i föräldraledighet påverkar 

individernas attityder till jämställdhet.   

Operationalisering  

Beroende variabel  

För att kunna fånga män och kvinnors attityder till jämställdhet inom både arbete och i 

hemmet så har de frågor i datamaterialet som behandlar dessa områden samlats i ett 

jämställdhetsindex. Följande variabler mäter de frågor som respondenterna fått svara på i 

enkäten med en svarsskala mellan 1- 5 där 1 betyder att man inte instämmer alls och 5 betyder 

att man instämmer helt och hållet. I denna analys antas 2 innebära att man inte instämmer till 

viss del, 3 innebär varken eller och 4 att man instämmer till viss del. Det finns även ett 

svarsalternativ för ”Vet inte”. 

 

Följande variabler ingår i indexet över jämställdhetsattityder.  

1. Ett samhälle där män och kvinnor är jämställda är ett bra samhälle  

2. Män kan vara lika bra som kvinnor i vårdyrken 

                                                 

1
 Det fanns inte en partnerenkät för studien år 2003 vilket innebär att det inte går att studera en förändring i 

inställning till attityder för partnern vilket gör att partnerenkäten för år 2009 har selekterats bort.  
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3. Kvinnor kan vara lika bra som män i tekniska yrken 

4. Det är lika viktigt för en man som för en kvinna att kunna försörja sig själv 

5. Föräldrar bör dela ungefär lika på föräldraledigheten 

6. Kvinnor bör ta yttersta ansvaret för hushållsarbetet  

7. Mannen bör ha det yttersta försörjningsansvaret i familjen  

 

Eftersom indexet kommer att mäta i hur hög grad individer har attityder som anses jämställda 

så kommer höga poäng på skalan att indikera mer egalitära jämställdhetsattityder och lägre 

poäng på skalan att motsvara mer konservativa jämställdhetsattityder. Detta innebär att 

variablerna nr. 6 och 7 har kodats om så att högre värden indikerar mer egalitära attityder. 

Alla respondenter som inte har svarat på frågan har kodats om till missing (totalt 68 

respondenter). De respondenter som svarat ”vet inte” har kodats om till 3.”varken eller” inom 

svarsalternativen. Vid utformningen av jämställdhetsindexet så har en reliabilitetsanalys 

utförts med hjälp av Cronbach´s Alpha, som i detta fall används för att ange intern 

överensstämmelse inom indexet. Måttet på samvariationen mellan variablerna i indexet går 

mellan 0 och 1, där 0 innebär att det inte finns något samband alls och 1 anger ett totalt 

samband. Hamnar skalan vid, eller över gränsvärdet 0,7 så kan man förutsätta att variablerna 

inom indexet har en tillförlitlig variation och att skalan är tillämplig. Vid analystestet av 

variablerna som ska ingå i indexet så är skalan på Cronbach´s Alpha 0,726. Med hjälp av 

Cronbach´s Alpha så kan man även se hur väl variablerna skulle hänga ihop om man tar bort 

en variabel i indexet. Om ”Föräldrar bör dela ungefär lika på föräldraledigheten” inte ingår i 

indexet så skulle det ske en ganska stor ökning i Cronbach´s Alpha.  Detta indikerar att 

variabeln fångar något annat än de övriga variablerna vilket resulterar i att variabeln 

exkluderas för att höja Cronbach´s Alpha värdet till 0,775. 

 

Tidigare studier (Goldscheider, Olah & Puur, 2010) har indikerat att man behöver skilja på 

indikatorer som mäter inställning till jämställdhet i hemmet och indikatorer som mäter 

jämställdhet på arbetsmarknaden men då denna studie avser att mäta individernas generella 

attityder till jämställdhet anses det viktigt att få med alla indikatorer i ett samlat index. Det 

höga värdet på Cronbach´s Alpha (0,775) visar också på att variablerna i indexet hänger väl 

ihop. Variablerna adderas i ett index där minvärdet är 0 och maxvärdet är 24. Hela 1020 

respondenter av totalt 1956 har värdet 24 på skalan som innebär att de har högsta värdet vilket 

visar på en mycket egalitär attityd. Det lägsta värdet i indexet är 0 där två respondenter har 
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detta värde, vilket innebär att respondenterna har svarat med 1:or på alla frågorna i 

jämställdhetsindexet.  

 

Variabeln som mäter individernas jämställdhetsattityder är således väldigt snedfördelad. Detta 

är ett problem när vi vill använda indikatorn som en kontinuerlig variabel. En lösning på detta 

är att istället koda om variabeln till en dikotom variabel där de individer som har fått högst 

poäng i indexet (24 poäng) kodas till ”1” och därmed anses ha mycket jämställda attityder och 

de övriga individerna som har fått lägre poäng på skalan kodas som ”0” och anses ha mindre 

jämställda attityder. Den dikotoma variabeln används enbart i de multivariata analyserna.  

Oberoende variabler 

Tid i föräldraledighet 

Respondenterna har kunnat välja att ange sin tid i föräldraledighet antingen i månader eller i 

veckor. Detta resulterar i att det finns två variabler i datamaterialet som mäter tid i 

föräldraledighet utifrån antingen antal månader eller antal veckor. Tidigare forskning (Fan 

och Marini, 2000) visar att en förändring i individens attityder ofta sker vid födseln av det 

första barnet och denna studie har därför valt att se till föräldraledigheten för individens första 

barn. För att kunna mäta respondenternas tid i föräldraledighet för det första barnet så 

skapades en ny variabel baserad på de två ursprungsvariablerna. Variabeln som mäter antal 

veckor i föräldraledighet kodades om så att veckorna omvandlades till månader. Sex veckor i 

ursprungsvariabeln motsvarar således 1,5 månader i den sammanslagna variabeln. Den nya 

sammanslagna variabeln mäter alltså antal månader i föräldraledighet för det första barnet. 

Medelvärdet för antal månader i föräldraledighet för kvinnliga respondenter var 14,4 månader 

i genomsnitt till skillnad från manliga respondenter som enbart var föräldralediga i 3,5 
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månader i genomsnitt med det första barnet (tabell 1.2.).  Den nya variabeln som mäter antal 

månader i föräldraledighet är dock inte heller den normalfördelad (figur 2 och 3).  

    

 

För att försöka göra variabeln mer normalfördelad logaritmerades den initialt. 

Logaritmeringen påverkade dock inte variabeln nämnvärt så decimaltalen i variabeln 

avrundades istället till hela månader för att försöka göra skalan något mer normalfördelad (se 

figur 4 och 5).  
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Kontrollvariabler  

Nedanstående kontrollvariabler har tagits med i analysen eftersom tidigare forskning visat att 

de kan påverka individens tid i föräldraledighet samt individens attityder till jämställdhet.
2
 

Individens ålder 

Utifrån variabeln som anger de deltagande respondenternas födelseår så skapades en ny 

variabel som mäter individernas ålder. Födelseåren som kategoriseras i den ursprungliga 

variabeln är: 1968, 1972, 1976 och 1980 och har kodats om till dummyvariabler efter 

respondentens aktuella ålder för studien år 2009. 1968= 40 år, 1972=36 år, 1976= 32 år och 

                                                 

2
 Variabeln som mäter individernas utbildningsnivå har inte inkluderats i analysen eftersom det inte har funnits 

någon information kring respondenternas utbildningsnivå i datamaterialet. Variabeln som mäter årsinkomst 

fångar delvis upp en del av utbildningsnivån men inte helt och hållet.   
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1980 = 28 år. Det finns inget bortfall i variabeln. Dummyvariabeln ”40 år” anges som 

referenskategori i analysen. 

Huvudsaklig sysselsättning 

Variabeln som mäter respondenternas huvudsakliga sysselsättning kategoriseras som följande: 

1= Fast anställning, 2= Tillfällig anställning, 3= Egen företagare, 4= Studier, 5= Pensionär 

(ålders-, sjuk- och förtidspensionär), 6= Tjänstledig, 7=Långtidssjukskriven, 8= I 

arbetsmarknadsåtgärd (AMS utbildning etc.), 9= Långtidsarbetslös (6 mån eller mer), 10= 

Tillfälligt arbetslös (6 mån eller mindre), 11= Föräldraledig, 12= Sköter hushållet på heltid, 

13= Doktorand, 14=Arbetsgivare, 15= Annat. Eftersom de flesta respondenter har svarat att 

de arbetar på heltid och endast ett fåtal återfinns i övriga kategorier så har ursprungsvariabeln 

kodats om till tre olika dummyvariabler
3
. Kategori 1, 2 och 13 som mäter andel respondenter 

som förvärvsarbetar har kodats om till variabeln ”förvärvsarbetande” som även anges som 

referenskategori i analysen. Kategori 3 och kategori 14 har kodats om till variabeln ”Egen 

företagare/arbetsgivare”. Kategori 4 - 12 som mäter andel respondenter som är föräldralediga, 

pensionerade, sköter hushållet, är arbetslösa, tjänstlediga, sjukskrivna över längre tid, 

studerande eller i en arbetsmarknadsåtgärd har kodats till en ny dummyvariabel ”Ej i 

förvärvsarbete”.  

Inkomst 2008  

Inkomstvariabeln mäter respondenternas årsinkomst i tusentals kronor (enligt 

registeruppgifter) och här finns ett bortfall på 101 respondenter. Det finns även 37 

respondenter som har en registrerad inkomst på 0 kr år 2008, vilket innebär att dessa 

respondenter kan anses som extremvärden som kan komma att riskera att snedvrida resultatet 

i analysen. På grund av detta kodas de 37 respondenterna med 0 kr i årsinkomst som missing 

vilket ger missing på totalt 138 respondenter.    

Födelseår för individens första barn 

Ursprungsurvalet i denna studie utgår från individer som inte har barn år 2003. Det innebär att 

de i urvalet som har barn redan år 2003 exkluderas. Gruppen utan barn 2003 delas sedan upp i 

                                                 

3
 Det är totalt ett bortfall på 113 respondenter och 5 respondenter som har angett svarskategori 15 ”Annat” som 

huvudsaklig sysselsättning vilket har kodats som missing. 33 respondenter har svarat att de har mer än ett 

alternativ som huvudsaklig sysselsättning 
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två grupper där de som fått barn i perioden 2003-2009 jämförs med de som inte fått barn i 

perioden. Det förekommer ett bortfall på 107 individer.   

Individernas jämställdhetsattityder för år 2003 

För att kunna analysera förändringar i individernas jämställdhetsattityder över tid så 

inkluderas ett jämställdhetsindex från 2003 som kontrollvariabel i analysen. Indexet är 

uppbyggt på följande variabler:  

 

1. Ett samhälle där män och kvinnor är jämställda är ett bra samhälle  

2. Män kan vara lika bra som kvinnor i vårdyrken 

3. Kvinnor kan vara lika bra som män i tekniska yrken 

4. Det är lika viktigt för en man som för en kvinna att kunna försörja sig själv 

5. Kvinnor bör ta yttersta ansvaret för hushållsarbetet  

6. Mannen bör ha det yttersta försörjningsansvaret i familjen  

 

Svarsalternativen för frågorna är lika som för motsvarande frågor år 2009. Detta innebär att 

kodningen av indexet för 2003 har utförts på exakt samma sätt som tidigare kodning. Det 

sammansatta indexet varierar mellan minvärdet 4 och maxvärdet 24. Majoriteten av 

respondenterna har maxvärdet 24 på skalan vilket innebär att de har så höga värden som går 

vilket ger en hög jämställdhetsattityd. Detta innebär att även detta index är snedfördelat och 

hanteras på samma sätt som index för 2009, vilket innebär att den kodas om till en dikotom 

variabel med värdet (1) har jämställda attityder och värdet (0) har inte jämställda attityder för 

att sedan användas i de multivariata analyserna.  
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Analysmetod  

Eftersom både den beroende variabeln och den oberoende variabeln som mäter 

jämställdhetsattityder år 2003 och 2009 är väldigt snedfördelade så kan resultaten i en linjär 

regression inte anses vara tillförlitligt. En lösning på detta har varit att i de multivariata 

analyserna dikotomisera variablerna för att sedan använda dem i både linjär och logistisk 

regression. En logistisk regression utförs då man använder sig av en dikotom (0 eller 1) 

beroende variabel (i detta fall sannolikheten för att ha jämställda attityder (1) eller att inte ha 

jämställda attityder (0)). Koefficienterna i en logistisk regression visar hur logaritmen av 

oddset förändras vid en enhets förändring i en oberoende variabel när övriga variabler hålls 

konstanta (Edling & Hedström, 2009).  

 

Även om en linjär regression inte är optimal när den beroende variabeln är dikotom (eller 

mycket snedfördelad) så är inte heller en logistisk regression helt optimal eftersom den 

beroende variabeln i grunden bygger på ett kvalitativt resonemang där man avser att studera 

om individer antingen har, eller inte har jämställda attityder (Mood, 2010). Det finns ofta 

också stor heterogenitet mellan grupper (där grupperna skiljer sig mycket åt), samtidigt som 

vi statistiskt skulle vilja att grupperna var helt jämförbara både i samma analys och mellan 

statistiska modeller (Mood, 2010). Eftersom koefficienterna i en logistisk regression inte bara 

beror på den enskilda variabelns effekt på den beroende variabeln utan även på storleken av 

heterogeniteten i hela analysen och på vilka andra variabler som inkluderats så finns det stor 

risk att koefficienterna tolkas eller jämförs på ett sätt som leder till felaktiga slutsatser (Mood, 

2010).  

 

Ett försök till att lösa problemen med de olika analysmetoderna är att främst använda en OLS 

regressionsanalys och sedan jämföra resultaten för den analysen med de för en logistisk 

regressionsanalys. I OLS regressionsanalys använder man sig av minsta-kvadratmetoden som 

innebär att den linje som används är den som sammanfattar sambandet mellan variablerna på 

bästa sätt (Edling & Hedström, 2009). Analysen estimerar vilka olika Y-värden som individer 

förväntas ha beroende på deras värde på X. Koefficienterna i en OLS regressionsanalys tolkas 

utifrån den genomsnittliga förändringen av värdet på beroende variabeln när den oberoende 

variabeln ökar med en enhet, då värdena på alla de övriga oberoende variablerna hålls 

konstanta. Analysen visar på så sätt hur sambandet mellan beroende variabeln och en eller 

flera oberoende variabler ser ut (Edling & Hedström, 2009).  
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Resultat 

Deskriptiv analys  

Tabell 1.1. visar kontrollvariablerna samt hur stor andel individer som ingår i varje kategori 

uppdelat på kön för år 2009. Individens huvudsakliga sysselsättning är uppdelad enligt 

egenföretagare/ arbetsgivare, de individer som inte är i förvärvsarbete och förvärvsarbetande. 

Den sistnämna anges som referenskategori i analysen. En majoritet av både männen och 

kvinnorna (totalt 83 procent respektive 76,4 procent) är förvärvsarbetande men en märkbar 

skillnad mellan könen återfinns bland de som inte förvärvsarbetar där kvinnor inte arbetar i en  

större utsträckning (18,1 procent) än männen. Detta behöver dock inte innebära att en del av 

kvinnorna inte har ett förvärvsarbete utan kan bero på att de exempelvis ä föräldralediga. 

Ålderskohorterna är uppdelade i fyra kategorier: 28, 32, 36 och 40 år där den sistnämnda även 

anges som referenskategori i analysen. Det är en relativt jämn fördelning mellan 

ålderskategorierna för både män och kvinnor. Det är totalt 66,6 procent av männen och 59,2 

procent av kvinnorna som inte har fått barn år 2009 (tabell 1.1).    

 

Medelvärdet för en kvinnas årsinkomst år 2008 är 216 700 kronor/år och en mans årsinkomst 

ligger i medel på 292 600/år (tabell 1.2). Standardavvikelsen på årsinkomsten är större för 

män (156,0) än för kvinnor (107,2), det innebär att spridningen i inkomst är större bland män 
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än bland kvinnor.  Kvinnors jämställdhetsattityder år 2003 är i genomsnitt 21,5 och männens i 

genomsnitt 21,9 på skalan från 0 till 24 (inom jämställdhetsindexet för år 2003, tabell 1.2). 

Standardavvikelsen för männen är 2,8 till skillnad från kvinnorna som har 3,2.   

            

Vid en analys (tabell 1.3.) av individer som har fått barn respektive de som inte fått barn år 

2009 och deras attityder till jämställdhet (dikotom variabel för jämställda attityder) så har 

46,9 procent av individerna som har fått barn år 2009 mer konservativa attityder jämfört med 

44 procent för de som inte fått barn. Det är därmed något fler individer (56 procent) som inte 

har fått barn som har jämställda attityder jämfört med individer som har fått barn (där 53,1 

procent har jämställda attityder).  

                   

Som tabell 1.4 visar så är medelvärdet för kvinnliga respondenters jämställdhetsattityder 

(jämställdhetsindex) år 2009 22,5 till skillnad från männen som har ett medelvärde på 21,2 

(på en skala mellan 0 - 24). Detta innebär att kvinnor i genomsnitt har en något mer egalitär 

attityd än män år 2009 även om skillnaden är liten.  

        

 Män tar i genomsnitt ut 3,5 månader i föräldraledighet med det första barnet till skillnad från 

kvinnor som i genomsnitt tar ut 14,4 månader. Standardavvikelsen är högre för kvinnor (7,1) 

än för män (3,1).  
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Linjär regressionsanalys   

Syftet med den första regressionsanalysen (tabell 2.1.) för år 2009 är att se om det 

förekommer en skillnad i attityder till jämställdhet mellan individer som har fått barn år 2009 

och individer som inte har fått barn år 2009, kontrollerat för inkomst, kön, ålder, huvudsaklig 

sysselsättning och jämställdhetsattityder år 2003 (när ingen av respondenterna hade barn). 

Den beroende variabeln i analysen är en binär variabel för att (1) ha en starkt positiv 

inställning till jämställdhet år 2009. Eftersom analysen avser att studera hur flera olika 

oberoende variabler kan påverka den beroende variabeln så används en så kallad 

”trappstegsmodell” (tabell 2.1). Eftersom man inte kan anta att sambandet mellan att ha barn 

och jämställdhetsattityder är relaterade till varandra opåverkade av andra faktorer så 

kontrolleras det stegvis för andra kontrollvariabler i analysen. Eftersom variabeln som mäter 

attityder till jämställdhet år 2003 kan förväntas se olika ut för män och kvinnor, där vi kan 

förvänta oss att kvinnor har en mer positiv inställning till jämställdhet än män, så har en 

interaktionsvariabel skapats som är en produkt av de två variablerna (Edling & Hedström, 

2009). Urvalet i analyserna är relativt litet och som ett försök att få fram signifikanta resultat 

så kommer skillnader att studeras som är signifikanta på 10% - nivån.  

 

 

Resultatet av analysen (modell 5-7 i tabell 2.1) visar att variabeln kön är statistiskt signifikant 

(med 95 % säkerhet att koefficienten inte är 0). Analysen visar att män har mindre jämställda 

attityder än kvinnor. Sambandet förblir relativt oförändrat vid kontroll för övriga variabler 

förutom i modell 7 (tabell 2.1) där sambandet blir något starkare när interaktionsvariabeln 

inkluderas.  Om interaktionen mellan kön och jämställdhet är signifikant så finns det en 

signifikant skillnad mellan könen. I denna analys så är interaktionsvariabeln signifikant på 10 

% - nivån (tabell 2.1, modell 7). Analysen visar på att det inte finns något statistiskt 
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signifikant samband mellan inställning till jämställdhet och ålder (modell 2-7) respektive 

inställning till jämställdhet och individens sysselsättning (modell 3-7). Analysen indikerar att 

det inte heller sker någon statistiskt signifikant förändring i attityderna till jämställdhet för de 

som fått barn innan år 2009 till skillnad från de individer som inte har några barn (tabell 2.1).  

Analysen kan inte påvisa att det finns något signifikant samband mellan individens 

jämställdhetsattityder år 2003 och attityder till jämställdhet år 2009 (modell 6-7). Andelen 

förklarad varians för modell 7 i analysen är 4,5 %, vilket innebär att de faktorer som 

inkluderas i modellen har lite att bidra med när det gäller vår förståelse av vad som kan 

förklara skillnader i jämställdhetsattityder.  

 

Linjär regressionsanalys för individer som har fått barn år 2009  

Eftersom ett av syftena med studien är att analysera om tid i föräldraledighet har någon 

betydelse för attityder till jämställdhet så genomförs en analys enbart på de individer som har 

fått barn innan år 2009 där antal månader i föräldraledighet används oberoende variabel 

tillsammans med kontroll som tidigare för inkomst, ålder, huvudsaklig sysselsättning och 

jämställdhetsattityder år 2003. Den beroende variabeln är en dummyvariabel för att ha en 

starkt positiv inställning till  jämställdhet år 2009. Analysen är uppdelad på kön.  

          

Den oberoende variabeln som mäter tid i föräldraledighet är inte statistiskt signifikant i 

analysen (tabell 2.2). Detta innebär att man kan anta att den tid i föräldraledighet som mödrar 

tar ut inte har betydelse för mödrarnas inställning till jämställdhet. Det är enbart inkomst som 

har ett statistiskt signifikant samband (på 5 % nivån) med jämställda attityder år 2009 i 

analysen för kvinnor (tabell 2.2). Det finns ett positivt samband mellan inkomst och att ha 

jämställda attityder där kvinnor med en högre inkomst har mer egalitära attityder än de med 

lägre inkomster. Som exempel så har en kvinna som tjänar 1000 kr mer i årsinkomst en 
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predicerad förändring om 1,0 i jämställdhetsattityder. Sambandet mellan inkomst och 

jämställda attityder förblir konstant vid kontroller för övriga variabler i analysen.  

 

Tabell 2.3. visar att det finns ett positivt samband (statistiskt signifikant på 10 % nivån) 

mellan tid i föräldraledighet och att ha jämställda attityder 2009 för män (modell 1). 

Sambandet mellan tid i föräldraledighet och jämställda attityder förlorar emellertid sin 

signifikans vid kontroll för övriga variabler i analysen (modell 2).  Detta kan innebära att den 

tid som män tar ut i föräldraledighet faktiskt påverkar deras attityder till jämställdhet i viss 

utsträckning men som analysen visar så kan det vara så att sambandet mellan tid i 

föräldraledighet och attityder till jämställdhet enbart är skenbart (Edling & Hedström, 2009). 

Detta innebär att det finns andra indirekta samband mellan kontrollvariablerna (exempelvis 

inkomst) och beroende variabeln som döljs i den första modellen (modell 1) men som sedan 

upptäcks genom att tid i föräldraledighet förlorar sin signifikans vid införandet av övriga 

kontrollvariabler.  

 

Det förekommer ett statistiskt signifikant (10 % nivån) samband mellan årsinkomst och 

jämställda attityder (modell 3) som blir insignifikant vid kontroll för sysselsättning. Detta 

innebär att det som verkade vara skillnader i attityder till jämställdhet mellan manliga 

höginkomsttagare och låginkomsttagare egentligen förklaras av skillnaden i attityder mellan 

de män som inte arbetar, är egenföretagare eller arbetande. Vidare så har män som inte arbetar 

mer jämställda attityder till skillnad från män som arbetar (referenskategorin) och sambandet 

är statistiskt signifikant på 10 % nivån och förblir konstant vid kontroll för övriga variabler 

(se modell 5). Den slutsatsen som går att dra kring de övriga resultaten (tabell 2.3) är att de 

inte tycks ha någon betydelse för individers inställning till jämställdhet eftersom de inte är 

statistiskt signifikanta. 
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Logistisk regressionsanalys  

Som tidigare nämnts har den beroende variabeln dikotomiserats eftersom den variabel som 

mäter individernas attityder till jämställdhet år 2009 är extremt snedfördelad. För att försöka 

verifiera resultaten som presenterats i de linjära regressionsanalyserna så testas även en 

logistisk regression. Tabell 3.1 och 3.2 visar den logistiska regressionsanalysen med beroende 

variabeln att ha jämställda attityder 2009 för individer som har fått barn i perioden 2003 till 

2009. Analysen är uppdelad på kön. Analysen presenteras i B-koefficienter vilket innebär att 

koefficienterna i den logistiska regressionen visar förändringen i den naturliga logaritmen av 

oddset för att den beroende variabeln ska ha värdet 1, i detta fall sannolikheten att ha en 

jämställd attityd. I tabell 3.1 så betyder det exempelvis att ju mer tid som en kvinna spenderar 

i föräldraledighet så minskar den naturliga logaritmen av oddset för att kvinnan ska ha 

jämställda attityder. Nu finns det inget signifikant samband mellan tid i föräldraledighet och 

jämställda attityder för kvinnor (tabell 3.1) vilket innebär att tid i föräldraledighet inte verkar 

ha någon betydelse för mödrars inställning till jämställdhet. 

            

 

Precis som i den linjära regressionsanalysen finner vi här ett positivt samband mellan 

årsinkomst och jämställda attityder för kvinnor (tabell 3.1) där en högre inkomst för en kvinna 

ger en högre sannolikhet för att ha jämställda attityder. Sambandet mellan inkomst och 

jämställda attityder är statistiskt signifikant på 5 % nivån. Sammantaget så stödjer denna 

analys resultatet från den tidigare analysen (tabell 2.2).  
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I tabell 3.2 finns – precis som i den linjära regressionsanalysen – ett positivt samband mellan 

tid i föräldraledighet och jämställda attityder för män (modell 1) som är signifikant på 10 % 

nivån. Sannolikheten för att en man ska ha jämställda attityder ökar med tiden i 

föräldraledighet (modell 1). Detta innebär att ju längre tid en man är föräldraledig desto högre 

blir sannolikheten för att han har jämställda attityder. Det signifikanta sambandet mellan tid i 

föräldraledighet och jämställda attityder försvinner emellertid vid kontroll för övriga variabler 

i analysen (modell 2). Det finns ett negativt samband (signifikant på 10 % nivån) mellan 

årsinkomst och jämställda attityder för män (modell 3). Desto mer en man tjänar desto mindre 

är sannolikheten att han har jämställda attityder. Det signifikanta sambandet försvinner dock 

vid kontroll för variablerna som mäter sysselsättning (modell 4). Det positiva sambandet 

mellan män som inte arbetar och jämställda attityder är dock signifikant (på 10 % nivån) även 

vid kontroll för övriga variabler (modell 4 och 5) . Detta innebär att män som inte arbetar har 

en högre sannolikhet för att ha jämställda attityder än män som förvärvsarbetar 

(referenskategorin).  Detta resultat bekräftar resultaten i den tidigare analysen (tabell 2.3) som 

visade på ett positivt samband mellan att ha jämställda attityder och män som inte 

förvärvsarbetar. Den logistiska analysen bekräftar därmed resultaten av den linjära analysen 

(tabell 2.3).  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att studera individers attityder till jämställdhet och om attityderna 

förändras när individen får barn samt om tid i föräldraledighet kan tänkas vara en förändrande 

faktor för attityderna till jämställdhet. En utgångspunkt för att förstå hur individers attityder 

formas utgår från Berger och Luckmanns (1966/2011) socialiseringsteori där individen 

socialiseras in i samhället genom den primära och den sekundära socialiseringen. Den primära 

socialiseringen sker främst genom individens signifikanta andra där deras attityder framställs 

som en objektiv verklighet för individen. Individen lär sig på så sätt hur exempelvis kvinnligt 

och manligt skiljer sig åt och vad som krävs av individen utifrån vilket kön de tillhör vilket 

även medför en utformning av individens egna attityder gentemot sig själv och sin omgivning.  

Som en del av den sekundära socialiseringen så beskriver genusbegreppet hur individer sedan 

skapar och samtidigt underhåller skillnader mellan könen, som hela tiden utvecklas/återskapas 

och uttrycks genom exempelvis en individs handlande eller uttryck (Ridgeway & Smith-

Lovin, 1999 i Wharton, 2005). Genus kan på så sätt fungera som ett oberoende system som 

formar en individs identitet och dess syn på andra (Wharton, 2005). Detta innebär att genus är 

en del av en socialiseringsprocess som påverkar en individs handlingar och attityder.   

 

Men tidigare studier (Kaufman & Bernhardt, 2008; Socialförsäkringsrapport, 2011:13; 

Sundström, 1999; Usdansky, 2011) visar på att det finns andra faktorer som kan påverka en 

individs attityder till jämställdhet, exempelvis så har män och kvinnor med en högre 

utbildning mer jämställda attityder än individer med lägre utbildningsnivå och årsinkomst, 

samt att unga vuxna tenderar att ha mer egalitära åsikter kring uppdelningen av ansvaret 

mellan män och kvinnor i hemmet än andra (Kaufman & Bernhardt, 2008). Tidigare studier 

visar därmed att det finns skillnader i attityder till jämställdhet och att denna skillnad delvis 

beror på social klass, utbildningsnivå och inkomst och inte enbart på kön. Det finns även 

andra faktorer som kan påverka individernas attityder till jämställdhet, så som att bli förälder. 

Attitydförändringen påverkas av den tidigare socialiseringen, föräldraskapets nya krav på 

individen och könsskillnader inom arbetsmarknadspositioner vilket leder till att män och 

kvinnor utvecklar med traditionella attityder efter ett barns födelse (Fan & Marini, 2000). Det 
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kan tänkas att den kunskap som individen förvärvar under den primära socialiseringen, så som 

värderingar och utformningen av attityder, faktiskt är väldigt svåra att förändra som tidigare 

forskning påvisat (Jakobsson & Kotsadam, 2010; Sundström, 1999). Kaufman & Bernhardt 

(2008) visar att individer som har blivit föräldrar uppvisar mindre jämställda attityder än 

individer som inte har fått barn (85 % av barnlösa individer anser att parterna ska dela lika på 

det obetalda arbetet till skillnad från nyblivna föräldrar där endast 55 % har likande attityder 

till en jämställd ansvarsfördelning). Eftersom ansvaret för hem och barn tydligt delas upp 

mellan mannen och kvinnan genom uttaget av tid i föräldraledighet (där den ena individen 

ansvarar för barnet och hemmet under ledigheten medans partnern arbetar och vice versa) så 

kan det tänkas att det är just under den tiden som attityderna till jämställdhet utformas för 

individerna. Kvinnor tar generellt ut mer tid i föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport, 

2012:9) vilket då kan innebära att eftersom majoriteten av kvinnorna tar det ansvaret så bidrar 

det till ett upprätthållande av normerna kring manligt och kvinnligt (West & Zimmerman, 

1987). Kvinnornas position på arbetsmarknaden kan också bidra till att förklara förändringar i 

attityder hos individer som har fått barn. Som exempel så kan ”mamma-vänliga” yrken ha 

betydelse eftersom dessa yrken generellt ger kvinnor en lägre inkomst vilket i sin tur kan leda 

till att kvinnor tar ut längre tid i föräldraledighet än män eftersom familjen som enhet tjänar 

ekonomiskt på att låta kvinnan tar ett större ansvar för det obetalda arbetet (Dribe & Stanfors, 

2009; Katz-Wise et al. 2010; Sundström, 1999). På så sätt bibehålls en mer traditionell syn på 

ansvarsfördelningen inom familjen samtidigt som de mer konservativa genusnormerna 

förstärks. Ett resultat av detta kan då vara utvecklandet av mer konservativa attityder till 

jämställdhet för både kvinnor och män efter att de har fått barn.  

 

I den jämförande analysen mellan individer som har fått barn och de som inte har fått barn 

märks en tendens till att individer som har fått barn generellt har mer konservativa attityder 

till jämställdhet. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant och går därför inte att lägga 

större vikt vid vilket innebär att resultaten inte bekräftar hypotes (1) om att det finns ett 

samband mellan att bli förälder och förändringar i individens jämställdhetsattityder.  

Resultaten visar att det finns skillnader i attityder till jämställdhet mellan män och kvinnor där 

män i genomsnitt har mer konservativa attityder än kvinnor (som tenderar att ha mer 

jämställda attityder). Resultaten visar även i likhet med tidigare studier, att kvinnor som har 

en högre årsinkomst i genomsnitt har mer jämställda attityder än andra. Ett annat intressant 

resultat är att män som förvärvsarbetar och män med högre inkomst har en större sannolikhet 

att ha mer konservativa attityder. Detta motsäger tidigare forskningsresultat (Kaufman & 
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Bernhardt, 2008; Socialförsäkringsrapport, 2011:13; Sundström, 1999; Usdansky, 2011) men 

kan möjligtvis förklaras av att det är ekonomiskt kostsamt för en familj att få barn vilket kan 

leda till att mannen (om han har en högre inkomst) tar på sig rollen som ekonomisk försörjare 

vilket i sin tur kan leda till mer traditionella attityder som Katz-Wise et al. (2010) studie 

tidigare har visat. Indirekt så borde detta även leda till att kvinnor med lägre inkomst och 

utbildning har mer traditionella attityder till jämställdhet vilket även bekräftas av resultaten av 

den jämförande analysen i denna uppsats.  

 

Vidare så visar analysen för män att de som tar ut längre tid i föräldraledighet i genomsnitt har 

mer jämställda attityder än män som har en kortare tid i föräldraledighet. Detta resultat stödjer 

hypotes (2) där tid i föräldraledighet förväntas påverka individens attityder till jämställdhet 

och hypotes (3) där män antas utveckla mer egalitära attityder ju längre tid de spenderar i 

föräldraledighet. Värt att notera är dock att sambandet försvinner vid kontroll för 

bakgrundsfaktorer.  Dock så förändras sambandet mellan tid i föräldraledighet och jämställda 

attityder ytterst lite vid kontroll för övriga variabler (från 0,013 till 0,011) och anledningen till 

att sambandet förlorar sin signifikans kan vara en följd av att analysen har ett litet urval. En 

kontrollvariabel som inte kunde inkluderas i analysen eftersom den inte fanns med i data 

materialet, men som anses vara en viktig komponent för att kunna förklara individernas 

attityder till jämställdhet är utbildning. Tidigare studier (Kaufman & Bernhardt, 2008; 

Socialförsäkringsrapport, 2011:13; Sundström, 1999; Usdansky, 2011) visar på att 

högutbildade män och kvinnor tenderar att dela obetalt och betalt arbete mer lika med sin 

partner jämfört med lågutbildade par med lågavlönade yrken som tenderar att ha en mer 

ojämlik fördelning. Kvinnor med lägre utbildning tar också i genomsnitt ut mer tid i 

föräldraledighet än högutbildade kvinnor (Socialförsäkringsrapport, 2011:13). Utbildning 

leder generellt till högre inkomst vilket innebär att variabeln som mäter årsinkomst i analysen 

fångar en del av effekten av utbildning, om än inte helt. En annan svårighet med analysen är 

att det mått som utformats för individernas jämställdhetsattityder kan ge en svag anvisning av 

individernas verkliga åsikter. Eftersom alla individer i analysen håller med i de påståenden 

som presenterats för dem så blir det väldigt svårt att särskilja nyanser i de egalitära åsikterna. 

Resultatet blir att nästan alla verkar ha en jämställd attityd förutom en liten grupp som har 

mer konservativa åsikter. Vad detta beror på är svårt att spekulera i, det kan vara så att en 

majoritet av individerna vill framställa sig själva som jämställda när de svarar på frågorna och 

medvetet kryssar för det ”rätta” alternativet. Det kan vara så att frågorna eller själva 

svarsalternativen gör att det blir en svag variation inom svaren från respondenterna eftersom 
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de är för konservativt utformade för målgruppen som generellt redan har rätt egalitära åsikter. 

Eftersom de analyser som utfördes i denna studie inte kunde visa på några signifikanta 

samband mellan föräldraledighetslängd och inställning till jämställdhet för kvinnor så 

förkastas hypotesen för kvinnor. Kvinnor som tar längre föräldraledighet verkar inte bli mer 

traditionellt inställda till jämställdhet än andra.  Ett tydligt problem med denna analys är det 

snäva urvalet av respondenter vilket leder till insignifikanta resultat. För att vi ska kunna vara 

mer säkra på de resultat som får i en sådan här studie ger en generaliserbar bild av 

verkligheten så krävs det ett större urval av respondenter.  
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