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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka huruvida föräldrar är nöjda eller missnöjda med det 

alltmer ojämna uttaget av föräldraledighet som sker då familjen växer och får sitt andra 

barn. Utgångspunkten är att föräldrar i regel vill vara föräldralediga med sina barn. 

Valet kan av diverse anledningar dock tänkas vara begränsat av olika skäl, vilket 

rimligtvis borde kunna framkalla en känsla av att vara mindre nöjd. Med utgångspunkt i 

dels ekonomisk rationalitet förväntas främst männens val vara begränsat. Utifrån det här 

perspektivet utgör deras högre inkomstnivå ofta ett viktigt motiv till att mamman ska ta 

ut den största andelen av föräldraledigheten. Det här anses minimera förlusten av tid och 

ekonomi. Vid ankomsten av ett andra barn kan man tänka sig att en arbetsdelning blir 

ännu viktigare, varför studiens första hypotes är att män är mer nöjda med fördelningen 

till första barnet. Utifrån ett könsrollperspektiv förväntas kvinnor vara mer nöjd med 

fördelningen till det andra barnet. Sannolikt kan man anta då kvinnan är hemma en 

längre period har hon större möjligheter att bekräfta sig själv som en god 

ansvarstagande mor. Nöjdhet undersöks i två logistiska regressionsanalyser och baseras 

på datamaterialet Tid och pengar som är en undersökning gjord år 2003 från 

Riksförsäkringsverket. Urvalet består av 4000 biologiska eller adoptivföräldrar till barn 

födda år 1993 och 1999. Resultatet visar att längden på föräldraledigheten har en given 

effekt för männens nöjdhet. Huruvida familjen för ekonomiska resonemang när 

föräldraledigheten ska fördelas är utifrån den här studien svårt att svara på, men 

resultatet kan tolkas som att män värdesätter tiden med barnen högt och att ekonomi 

inte behöver spela en avgörande roll. Kvinnor visar sig i motsats till studiens andra 

hypotes vara mer nöjda med fördelningen till det första barnet. Det här tyder på att 

föräldrarna inte alls är nöjda när uttaget tenderar att bli ojämnt i takt med att familjen 

växer. Det faktum att det ojämna uttaget trots allt sker kan tolkas som att de normativa 

könsrollerna än idag tycks ha en tendens att styra valet. På samma sätt som män tycks 

möta en del hinder från att vara föräldralediga tycks kvinnor i motsats uppleva 

begränsningar i att avstå den.    
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1. Inledning  

En av de grundläggande utgångspunkterna för den svenska föräldraförsäkringen är att den ska 

ge båda föräldrar likvärdiga möjligheter att med ekonomisk ersättning vara föräldralediga 

med sina barn (Stafstedt m.fl. 2012). Principen grundas i att båda föräldrar har ansvar barnets 

utveckling och uppfostran samt att barnet har rätt till båda sina föräldrar (Nyman 2005). Trots 

att utvecklingen de senaste åren gått mot ett alltmer jämställt föräldrapenningsuttag är det 

långt kvar till att båda föräldrarna nyttjar lika stor del. År 2011 stod kvinnor för 76 procent 

och män för 24 procent av uttaget (Stafstedt m.fl. 2012).  

 

Tidigare forskning har visat att när familjen växer tenderar föräldrarna att fördela 

föräldraledigheten mer ojämnt än med det första barnet. När ett andra barn föds tenderar mäns 

uttag i regel att minska medan kvinnornas istället ökar (Bekkengen 2002; Chronholm 2004; 

Sundström och Duvander 2002). Det huvudsakliga syftet för den här uppsatsen är att studera 

om föräldrar är nöjda eller missnöjda med det alltmer ojämna fördelningen som sker. Studiens 

utgångspunkt är att såväl kvinnor och män generellt sett drivs av en önskan att vara 

föräldralediga med sina barn.   

 

Forskning har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar hur föräldrar väljer att 

fördela föräldraledigheten. Ett av de vanligast förekommande är ekonomin (RFV 2000). Då 

familjen växer kan man sannolikt tro att den ekonomiska situationen kan bli än stramare. 

Utifrån Beckers (1974) ekonomiska teori kan man anta att när familjens andra barn föds blir 

det än viktigare att anta en arbetsdelning där paret specialiserar sig inom olika områden. På så 

sätt kommer familjen att minimera förlusten av ekonomi och tid. Då kvinnor i regel tjänar 

mindre än män leder ett sådant resonemang ofta till att kvinnor går ned i arbetstid för att 

således skapa mer tid till barnen och hemmet medan mannen i motsats ägnar större tid åt att 

förvärvsarbeta. Det här gör sannolikt att männen i många fall agerar i motsats med intresset 

att vara föräldralediga.  

 

Vidare antas ett könsrollperspektiv kunna ge ytterligare förklaringar till hur valet kan 

upplevas vara begränsat i. Teorin tar sin utgångspunkt i att vissa områden starkt är 
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förknippade med respektive kön vilka individer i stor utsträckning tycks agera utefter 

(Bekkengen 2002). Vad gäller föräldraledighet tycks kvinnor till skillnad från män besitta 

särskilda egenskaper vilka göra de mer lämpade att vara hemma med barnen (Elvin-Nowak 

2005; Ross och Van Willigen 1996). I takt med att familjen växer kan man sannolikt anta att 

dessa förställningar förstärks ytterligare, varför mannens uttag tenderar att minska. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att utifrån en kvantitativ ansats studera om förstabarnsföräldrar är mer nöjda än 

andrabarnsföräldrar med uttaget av föräldraledighet. Analysen kommer att göras separat för 

män och kvinnor för att studera huruvida det föreligger en könsskillnad. Utgångspunkten är 

som nämnt att föräldrar vill vara hemma med sina barn. Det här går dock givetvis inte att 

generaliseras till alla föräldrar. Sannolikt finns de både män och kvinnor som inte alls delar 

det här intresset. Föräldrars nöjdhet kommer att studeras utifrån de teoretiska perspektiven 

ekonomisk rationalitet samt traditionella könsroller. Utifrån dessa perspektiv kan man anta att 

föräldrars fria val på olika sätt kan upplevas vara begränsat, varifrån en känsla av missnöjdhet 

rimligtvis kan uppstå
1
. Utifrån de nämnda teorierna kommer en frågeställning att besvaras; 

Är förstabarnsföräldrar mer nöjda än andrabarnsföräldrar? 

1.2 Disposition 

I nästkommande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av utvecklingen för den svenska 

föräldraförsäkringen. Vidare redovisas närmare de teorier som förväntas kunna ge en viss 

förklaring till huruvida valet kan upplevas som fritt eller inte. Avsnittet innehåller även 

redogörelser för tidigare forskning och avslutas sedan med studiens hypoteser. Vidare följer 

avsnittet data och metod där studiens datamaterial, tillvägagångssätt samt variabler redogörs 

för. Efter det följer resultatdelen som inleds med deskriptiv statistik över studiens oberoende 

variabler. Efter det visas resultat av de statistiska analyserna. Avslutningsvis följer en 

diskussion där resultaten diskuteras med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven. I 

                                                 

1 Att vara begränsad i sina valmöjligheter behöver inte uttryckligen betyda att man är missnöjd. Inom 

ramarna för den här studien råder dock det implicita antagandet att mindre valmöjligheter leder till en   

ökad känsla av missnöjdhet. 
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slutledningen sammanfattas till slut studiens främsta slutsatser där även förslag på vidare 

forskning inom ämnet ges. 

2. Bakgrund 

2.1 Den svenska föräldraförsäkringen  

När föräldraförsäkringen infördes år 1974 var det den första i världen som gav både kvinnor 

och män rätt till inkomstrelaterad föräldrapenning i samband med ett barns födelse (Elvin-

Nowak 2005; Haas 2003). Till en början omfattade försäkringen totalt 180 dagar där 

ersättningen motsvarade 90 procent av den tidigare inkomsten. För de kvinnor och män som 

tidigare inte varit aktiva på arbetsmarknaden fanns en grundnivå tillgänglig (Cedestrand 

2012). Mannens andel av uttaget var till en början mycket lågt och motsvarade ungefär 0,5 

procent (Duvander och Johansson 2012). Sedan dess har en del förändringar skett. År 2011 

betalades som nämnt drygt 76 procent av dagarna ut till kvinnor och 24 procent till män 

(Stafstedt m.fl. 2012). Idag har föräldrar med gemensam vårdnad rätt till 240 dagars 

ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare inkomsten
2
. Ersättningen betalas dock 

endast ut till ett maxbelopp
3
. Dagarna kan användas upp till att barnet är åtta år (Cedestrand 

2012).  

 

Ett antal reformer har genomförts i syfte att göra uttaget mer jämställt. För barn födda från 

och med år 1995 kom en månad att reserveras till den ena föräldern, vilken inte är möjlig att 

överlåta. Ytterligare en reserverad månad kom att införas år 2002 (Johansson 2010). 

Forskning har visat att reformerna haft en positiv effekt på föräldrapenningsuttagets 

utveckling där kvinnors uttag minskat och männens har ökat (Duvander och Johansson 2012). 

Utöver de reserverade månaderna kom även en jämställdhetsbonus att införas år 2008. Det 

huvudsakliga syftet var att skapa en ekonomisk drivkraft till att fördela föräldrapenningen mer 

jämställt (Cedestrand 2012). Jämställdhetsbonusen innebär mer specifikt att föräldrar som tar 

                                                 

2 Föräldrar med ensam vårdnad har rätt till 480 dagar. 

3 År 2013 är det högsta beloppet 445 000 kronor. Det här motsvarar en ersättningen på maximalt 946 

kronor per dag (Försäkringskassan 2012).  
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ut mer än sina reserverade 60 dagar får en ekonomisk bonus på maximalt 100 SEK per dag 

(Johansson 2010). Forskning har dock visat att jämställdhetsbonusen inte haft effekt enligt 

förhoppning. Det här antas bero på att vetskapen om bonusen är liten samt att föräldrarna 

själva måste ansöka om den (ibid 2010). En ytterligare reform för att skapa ett mer jämställt 

uttag är den så kallade föräldralönen. Den innebär att arbetsgivaren kan komma att täcka upp 

hela eller delar av mellanskillnaderna för de med inkomstnivå över maxbeloppet (taket). 

Eftersom män i regel har löner som överstiger taket kan inkomstnivån utgöra ett hinder för ett 

mer jämställt uttag inom paret. För de som tidigare sett inkomsttaket som en begränsande 

faktor kan således en föräldralön komma att skapa större drivkrafter att dela mer lika 

(Åkerfeldt 2011). 

 

Forskning har visat att det finns ett flertal faktorer som tycks ha en effekt på hur paret fördelar 

föräldraledigheten. Då föräldrar har låg utbildning- och inkomstnivå delar föräldrarna mindre 

jämlikt. Då föräldrar har hög utbildning- och inkomstnivå tenderar fördelningen istället att 

vara mer jämställd (Thoursie 2005; RVF 2000). Enligt Thoursie (2005) kan det här tolkas som 

att höginkomsttagare eventuellt upplever sig ha större möjligheter att kunna hantera 

inkomstbortfallet en föräldraledighet innebär. Vidare menar hon att det kan tolkas som att de 

kvinnor med en hög utbildning eventuellt är mer arbetslivsorienterade och därmed är mer 

benägna att återvända till sitt arbete tidigare än de kvinnor med kortare utbildning. En annan 

förklaring kan vara att en hög utbildningsnivå tenderar att generera positioner där individen 

har mer makt över sin situation, vilket i förlängningen rimligtvis kan skapa en större möjlighet 

att kunna styra föräldraledigheten i linje med sitt intresse (Berggren 2004). När männen har en 

inkomst över taket tenderar dock uttaget att minska (Nyman och Pettersson 2002). Det här 

tyder på att inkomstbortfallet spelar en viss roll. Forskning har även visat att föräldrarnas 

ålder har en effekt på fördelningen. Äldre män är i genomsnitt föräldralediga en längre period 

än yngre män (Chronholm 2004).  

 

Hur föräldrar väljer att fördela föräldrapenningen är viktigt ur flera perspektiv. Om 

föräldraledigheten alltid innebär att kvinnan ska vara hemma under långa perioder kan det 

resultera i en förstärkt könssegregerad arbetsmarknad med allt lägre löner, lösare typer av 

anställningar m.m. för kvinnor (Bekkengen 2002; McGovern m.fl. 2000; O'Brien 2009). 

Utöver detta kan ett mer jämställt uttag även bidra till att båda föräldrar får möjlighet att 

etablera en bra kontakt med sitt barn (Haas och Hwang 2008; Nyman 2005). Såväl svensk 
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som internationell forskning har visat att de barn som har tillgång till båda sina föräldrar 

sannolikt ges en ökad möjlighet till en livslångrelation med båda sina föräldrar (Allen och 

Daly 2007; Duvander och Jans 2009; Sakiko och Waldfogel 2007). Vidare menar Nyman 

(2005) att mer jämställt uttag rimligtvis även kan komma att påverka barnets syn på 

jämställdhet och ett möjligt framtida föräldraskap. 

 

I ett internationellt perspektiv har Sverige ett relativt jämställt uttag vilket kan tänkas bero på 

ett flertal faktorer. Almqvist (2005) menar att valet och motivet dels kan påverkas av hur den 

rådande familjepolitiken ser ut. Den svenska familjepolitiken gör det dels möjligt för föräldrar 

att återgå till sitt arbete efter en földraledighet. Det här skapar sannolikt en stor trygghet för 

både män och kvinnor att vara föräldralediga. Den svenska försäkringen gör det även möjligt 

att på ett individuellt plan kunna välja hur föräldraledigheten ska fördelas, med reservation för 

de 60 dagarna. Vidare kan attityder och den kulturella kontexten även tänkas påverka 

motivationen (Almqvist 2005; O’Brien 2006). I Sverige råder en generell positiv inställning 

till delad föräldraledighet varför uttaget hos båda mammor och pappor kan tänkas vara 

förhållandevis högt. 

3. Teori och tidigare forskning 

Avsnittet syftar till att ge en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som antas ha ett 

förklaringsvärde för hur det fria valet kan upplevas vara reglerat. Avsnittet inleds med en 

redogörelse av ekonomisk rationalitet med resultat från tidigare forskning följt av en 

redogörelse av teorin för traditionella könsroller. Avslutningsvis presenteras studiens 

hypoteser.  

3.1 Ekonomisk rationalitet  

När ett barn föds kommer sannolikt hushållets ekonomiska förutsättningar att förändras 

(Barnes 2013; Moller m.fl. 2008). I och med Sveriges rådande socialpolitiska program, vilka 

ger föräldrar rätt till bland annat barnbidrag, föräldraförsäkring och tillfällig föräldrapenning, 

kommer dock föräldrarna till stor del att ersättas av inkomstförlusten som kan uppstå till följd 

av tillökningen. I ett internationellt perspektiv kan den svenska föräldraförsäkringen sägas 
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vara generös och omfattande både vad gäller längden och det ekonomiska stödet (Batljan 

2004; Ferrarini 2003). Till följd av det kommer svenska familjers hushållsinkomst i regel inte 

att påverkas avsevärd utsträckning. Trots det finns studier där föräldrar uppgett att ekonomin 

är en av de mest betydelsefulla faktorerna för hur föräldraledigheten ska fördelas (RFV 2000). 

 

Enligt Beckers (1974) ekonomiska teori kan familjen ses som en nyttomaximerande enhet där 

paret ständigt strävar efter att minimera förlusten av tid och pengar. Genom att anta en 

arbetsdelning där båda parterna specialiserar sig inom olika områden kan familjen komma att 

maximera sin välfärd. Eftersom kvinnor i regel tjänar mindre än män leder ett sådant 

resonemang ofta till att kvinnor går ned i arbetstid för att skapa mer tid till barnen och 

hemmet medan mannen i större utsträckning ägnar sin tid åt att förvärvsarbeta (Ahrne och 

Roman 1997). Vid ankomsten av ett andra barn kan man sannolikt anta familjekostnader kan 

komma att öka än mer, varför familjen resonerar att specialiseringen blir ännu viktigare för 

familjen som en helhet. Med utgångspunkt i den här teorin kan man därmed anta att 

framförallt män ofta tvingas agera i motsats med sitt intresse att vara föräldralediga, vilket i 

sin tur borde påverka deras nöjdhet i negativ bemärkelse.   

 

Tidigare studier har dock visat att en uppdelning som synbart leder till att familjeekonomin 

försämras ändå görs (Bekkengen 2002; Thoursie 2005). Om ekonomin skulle vara helt 

styrande skulle en familj utifrån det här perspektivet alltid välja den lösning som innebär att 

de förlorar minst pengar på föräldraledigheten. Resonemanget har dock visat sig även föras åt 

andra hållet. Det vill säga i de fall där kvinnan tjänar mer än mannen utgår logiken istället 

från att det mest lönsamma är att låta henne vara hemma då hennes ersättning kommer att bli 

större. Hur situationen gällande inkomst än ser ut tycks föräldraledigheten ändå alltid bli 

kvinnans ansvar. Argumentet styrks därmed inte alltid på ett trovärdigt sätt (Thoursie 2005). 

 

Den kritik som går att riktas mot Beckers ekonomiska teori är att den endast tycks påvisa de 

fördelar som finns med parets specialisering. Det här blir än tydligare när man skiljer på 

kortsiktig och långsiktig rationalitet. Om exempelvis kvinnan alltid tar ut hela eller största 

delen av föräldraledigheten, baserat på hennes lägre inkomstnivå, kan hennes möjligheter till 

karriärutveckling komma att hämmas (Roman 1999). För mannens del kan specialiseringen i 

motsats istället innebära en allt starkare anknytning till arbetsmarknaden med en positiv 

löneutveckling och en förhöjd pension som följd. För kvinnans del kan det även handla om att 
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hon utöver att inte kunna etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att bli ekonomiskt beroende 

av sin partner. Det kan exempelvis ta sig uttryck i att hon vid ett dödsfall eller skilsmässa inte 

kan komma att kunna försörja sig i samma utsträckning som mannen. Det som till en början 

således kan uppfattas vara det mest ekonomiskt rationella kan i förlängningen komma att visa 

sig ha varit ett stort risktagande för kvinnan (Ahrne och Roman 1997; Sayer och Bianchi 

2000).  

3.2 Könsroller 

När könsroller antas vara ett hinder för hur föräldraledigheten fördelas anses föräldrar ha 

fastnat i ett föråldrat beteendemönster om hur de bör göra enligt tradition (Bekkengen 2002). 

Forskning har visat att en generell uppfattning tycks vara att kvinnor till skillnad från män 

besitter särskilda kvalifikationer och egenskaper vilka således gör dem mer lämpade att vara 

hemma med barnen (Elvin-Nowak 2005; Ross och Van Willigen 1996). Den här 

uppfattningen syns tydligt i all statistik. Praktiskt taget alla kvinnor är föräldralediga medan 

långt ifrån alla män är det (Bygren och Duvander 2004; Nyberg 2004).  

 

Tidigare forskning har visat att när familjen växer tenderar paret att än mer falla tillbaka till 

de alltmer traditionella uppdelningarna. Kvinnor blir som nämnt mer benägna att gå ned i 

arbetstid samt får ett större ansvar vad gäller barn- och hushållsarbetet medan mannen i 

motsats arbetar mer (Barnes 2013; Bekkengen 2002; Belsky och Pensky 1988; Bianchi, 

2000). Utifrån det här perspektivet kan man anta att den kvinnlighet som skapas när kvinnor 

är föräldralediga är bekräftande, varför kvinnor kan tänkas vara rädda om ansvaret (Elvin-

Nowak 2005). Genom att avstå kan kvinnan riskera att bli ifrågasatt som en tillräckligt bra 

mamma (Bekkengen 2002). Man kan även tänka sig att den manlighet som skapas när han 

hävdar att han måste arbeta för familjens skull även fungerar bekräftande för honom. Det vill 

säga på samma sätt som kvinnan går in i rollen som den ansvarstagande mamman kan pappan 

likväl känna en större nöjdhet när han är hemma en kortare period och istället iklär sig rollen 

som den manliga familjeförsörjaren (ibid 2002).  

 

Barnes (2013) menar att en annan förklaring till att mannens uttag minskar kan handla om att 

familjen resonerar att det skulle innebära en ren utmaning för en man att ta hand om både ett 

nyfött och ett äldre barn under långa perioder. Samtidigt kan ett annat argument till att avstå 

föräldraledigheten till andra barnet från mannens sida enligt Chronholm (2002) vara att han 
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hävdar att han ”redan gjort den resan”. Föräldraledigheten tycks på många sätt alltså bli 

förknippat till att vara en kvinnas ansvar.  

 

En föräldraledighet kan dock innebära en negativ löneutveckling för män (Lorentzi 2004; 

Stanfors 2004). Eftersom kvinnor till skillnad från män förväntas vara föräldralediga riskerar 

föräldralediga män att signalera att familjen går före arbetet (McGovern m.fl. 2000; Thoursie 

2005). Samtidigt visar viss forskning att föräldraledigheten också kan komma att gynna 

männen. Haas (2008) att män som väljer att vara föräldralediga anses ha större potential som 

arbetstagare särskilt på ledningsnivå. Det här eftersom de anses vara bättre på att hantera 

stress, balansera flera ansvarsområden, utveckla social kompetens och kunna hantera nya 

utmaningar. 

 

Kritik som riktats mot de könsrollsteoretiska förklaringarna menar att de döljer de rådande 

könsmaktordningar och den makt som män har över kvinnor (Bekkengen 2002). I takt med att 

föräldraledighetsfördelningen blivit alltmer jämställd kan man sannolikt anta att det än idag 

finns de kvinnor som fortsatt önskar ta ut betydligt mindre andel för att dela mer lika på 

ansvaret. Man dock tänka sig att kvinnors viljor i viss mån blir skärpta på grund av att 

männen tycks ha ett större handlingsutrymme att kunna välja huruvida de önskar att öka sitt 

uttag eller inte.  

3.3 Hypoteser 

Nöjdhet i fördelningen av föräldraledighet hos första- och andrabarnsföräldrarna kommer att 

studeras utifrån de ovan presenterade teoretiska perspektiven. I den här studien är 

utgångspunkten som nämnt att båda föräldrar drivs av en önskan att vara hemma med sina 

barn. Vidare är studiens antagande att mindre valmöjligheter generellt sett kan leda till en 

ökad känsla av missnöjdhet. Det vill säga när föräldrar upplever sig ha ett mindre 

handlingsutrymme att kunna välja kan det leda till att man i större utsträckning är mer 

missnöjd.  

 

Med utgångspunkt i teori och tidigare forskning förväntas män vara mer nöjda med uttaget 

till det första barnet. Eftersom tidigare forskning visat att hans andel är större med det första 

barnet kan man utifrån ett könsrollperspektiv tro att föräldrar då är mer öppna för en 

förhandling över vem som ska vara hemma i vad som senare troligen lättare blir definierat 
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som ett kvinnoarbete. Detta borde rimligtvis öka pappors nöjdhet. Utifrån det ekonomiskt 

rationella perspektivet kan man även anta att mäns nöjdhet minskar till det andra barnet i och 

med att hans högre inkomstnivå ofta begränsar honom att kunna välja. Utifrån teorin menas 

att familjen väljer det beslut som kommer att generera dem den minsta inkomstförlusten. Då 

familjen får sitt andra barn kan man som nämnt anta att familjekostnaderna kan komma att 

öka, vilket i slutändan kan komma att skapa en arbetsdelning män egentligen inte är nöjda 

med.  

 

I motsats förväntas kvinnor vara mer nöjda med uttaget till det andra barnet. Utifrån ett 

könsrollperspektiv kan man anta att då hennes andel ökar har hon återigen en möjlighet att 

bekräfta sig själv som tillräckligt bra mamma. Den ekonomiska situationen förväntas inte 

fungera lika reglerande för kvinnor som för män då kvinnor i regel ofta tjänar mindre än sin 

partner, vilket i linje med deras intresse ofta som nämnts leder till att de är föräldralediga.  

4. Data och metod 

Avsnittet inleds med en beskrivning av det datamaterial som använts för studiens analys. 

Vidare följer en redogörelse för den metod som använts för att besvara studiens frågeställning 

samt hypoteser. I avsnittet redogörs även för hur studiens beroende, oberoende samt 

kontrollvariabler har operationaliserats. Avsnittet avslutas med tre tabeller med avsikt att ge 

en överblick över hur variablerna är fördelade.  

4.1 Data 

Studiens analys baseras på Riksförsäkringsverkets (RFV) telefonintervjuundersökning ”Tid 

och pengar”. Undersökningen är gjord år 2003 av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag 

av RFV med det huvudsakliga syftet att få större kunskap om föräldrars inställning till 

barnomsorg och syn på föräldraförsäkringen. Urvalet till undersökningen är 4000 

slumpmässigt utvalda (OSU) biologiska eller adoptivföräldrar till barn födda år 1993 samt 

1999 i Sverige som dragits ur Registret över totalbefolkningen (RTB). Ett urvalskriterium var 

att barnen bodde med föräldern. På grund av det finns en överrepresentation av kvinnor då 

barn vid en skilsmässa i större utsträckning är folkbokförda hos sin mamma (SCB 2012). 
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Totalt ingick 3164 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 79,8 procent. 

Telefonintervjuerna har även kompletterats med registerdata från SCB och RFV och 

innehåller information såsom föräldrars utbildningsnivå och pensionspoäng.    

4.2 Metod  

Studiens frågeställning och hypoteser undersöks med en kvantitativ ansats genom logistisk 

regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS. Den logistiska regressionsanalysen är 

tillämpbar då studiens beroende variabel endast har två möjliga utfall (Edling och Hedström 

2003). I det här fallet att vara nöjd eller missnöjd med fördelningen. Vidare indikerar 

resultatet om studiens oberoende variabler är positivt eller negativt relaterade till att vara nöjd. 

Fyra modeller kommer att skattas separat för män och kvinnor för att studera huruvida det 

även kan föreligga könsskillnader. Syftet med de olika modellerna är att man kan studera 

vilka signifikanta resultat som kvarstår då man kontrollerar för ytterligare tänkbara faktorer.   

4.3 Variabler 

I det här avsnittet redovisas hur studiens samtliga variabler har operationaliserats. 

Inledningsvis beskrivs studiens beroende variabel varpå sedan de oberoende variablerna 

presenteras. Avsnittet avslutas med en redovisning av de kontrollvariabler som även kan 

tänkas ha en påverkan på föräldrars nöjdhet. 

4.3.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel Nöjd är skapad utifrån frågan ”Är du nöjd med hur ni fördelade 

föräldraledigheten mellan er?”. För respondenten fanns sju olika svarsalternativ där (1) 

motsvarade ja; (2) nej, jag skulle ha varit hemma längre tid och mamman/pappa kortare tid; 

(3) nej, jag skulle varit hemma en kortare tid och mamman/pappan en längre tid; (4) nej, vi 

skulle delat mer lika; (5) nej, vi skulle delat helt lika; (8) vet ej; (9) vill ej svara. Svaret ja (1) 

har fått värdet 1 och motsvarar nöjd. Svar 2-5 har fått värdet 0 och motsvarar missnöjd. 

Svaren vet ej (8) samt vill ej svara (9) är kodat som internt bortfall och är uteslutna ur 

analysen. 
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4.3.2 Oberoende variabler 

Den oberoende variabeln Barn mäter huruvida det är respondentens första eller andra barn vid 

tidpunkten då undersökningen gjordes. Variabeln har operationaliserats utifrån att se hur 

många barn som var födda före det barn som är med i urvalet. Om urvalsbarnet inte hade 

några syskon vid födseln innebär det att det var respondentens första barn. Om barnet visade 

sig ha ett (1) äldre syskon innebär det att det var respondentens andra barn. Första barnet har 

fått värdet 1 och andra barnet 0. Eftersom intresset för den här studien endast är att studera 

nöjdheten hos de respondenter som 1993 eller 1999 fick sitt första eller andra barn är barn 

från och med nummer tre kodat som internt bortfall och är därmed uteslutna ur analysen.   

 

Längd föräldraledighet är en variabel som mäter hur många månader den svarande mamman 

eller pappan har varit hemma med barnet. Variabeln är skapad utifrån frågan ”Hur länge var 

du föräldraledig med barnet?”. Respondentens svar är sedan omräknat till antal månader. 

Orsaken till att längden på föräldraledighet kan vara av intresse att studera härleds från 

studiens antagande att föräldrar generellt sett vill vara föräldralediga, vilket borde leda till att 

nöjdheten sannolikt ökar ju fler månader respondenten tar ut.  

 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Inkomstvariabeln är skapad utifrån respondentens pensionspoäng och baseras på data från 

RFV. Ett problem med pensionspoängen är dock att inkomsten för män och kvinnor ser lägre 

ut än vad den egentligen är då den endast varierar upp till socialförsäkringstaket på 7,5 

prisbasbelopp. Det här gör att man inte kan kontrollera för inkomstspridningen över taket och 

slutsatserna endast kan generaliseras till de föräldrarna med inkomst till och med 

inkomsttaket. För kvinnor motsvarar låg inkomst 0 till 113 232 kr, 113 233 till 158 053 

motsvarar medelinkomst och 158 054 till 278 250 kr motsvarar hög årsinkomst. För män 

motsvarar 0 till 167 489 låg, 167 490 till 223 342 medel samt 223 343 till 278 250 kr hög
4
. 

Variabeln ingår som kontrollvariabel då tidigare forskning visat att inkomstnivån verkar ha ett 

visst förklaringsvärde i hur föräldraledigheten fördelas.   

 

                                                 

4 Dummyvariablernas kategorisering är gjord genom att dra gränserna vid 33 % till 66 % för att få tre lika 

stora grupper. Det här för att inkomstvariabeln inte till fullo återspeglar hur inkomstfördelningen generellt 

sett ser ut.   
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Ålder är en kontinuerlig variabel som mäter respondentens ålder. Orsaken till att variabeln 

inkluderas i analysen är på grund av att forskning visat det råder ett visst samband med andel 

nyttjad föräldraledighet och ålder. Med åldern tycks föräldrapenningsuttaget öka bland män, 

varför den kan tänkas ha en positiv effekt på nöjdhet.  

 

Ersättning från arbetsgivare är en variabel som anger huruvida föräldrar fick en så kallad 

föräldralön vid tillfället då de var föräldralediga. Variabeln är skapad utifrån frågan ”När du 

tog ut föräldrapenning, fick du samtidigt extra ersättning från din arbetsgivare?” Det fanns 

fyra svarsalternativ där (1) motsvarar ja; (2) nej; (8) vet ej; samt (9) vill ej svara. Svaret ja (1) 

har fått värdet 1 och nej (2) har fått värdet 0. De övriga svaren vet ej (8) samt vill ej svara (9) 

är kodats som internt bortfall och är uteslutna ur analysen. Variabeln ingår i analysen på 

grund av att tidigare forskning visat att inkomst över tak tenderar att minska männens uttag. 

Därför kan en ersättning tänkas påverka nöjdhet med uttaget i positiv bemärkelse.   

 

Utbildning är en variabel som anger respondentens utbildningsnivå och har kategoriserats som 

förgymnasial-, gymnasial- och eftergymnasial. Variabeln baseras på den registerdata 

materialet har kompletterats med. Variabeln ingår som kontrollvariabel i analysen på grund av 

att utbildning visat sig ha en effekt på hur föräldrar väljer att fördela föräldraledigheten. 
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5. Resultat 

För att få en överblick över studiens oberoende variabler presenteras inledningsvis deskriptiv 

statistik i tre olika tabeller. Vidare följer de två logistiska regressionerna för män och kvinnor.  

5.1 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 1. Antal första- och andrabarnsföräldrar samt antal män och kvinnor.  

  Män  Kvinnor  Totalt 

Förstabarnsföräldrar 507  788  1295 

Andrabarnsföräldrar 402  729  1131 

Totalt  909  1517  2426 

 

I tabell 1 går det att konstatera att det i materialet ingår 1295 förstabarnsföräldrar varav 507 är 

män och 788 är kvinnor. Antal andrabarnsföräldrar är 1131 stycken varav 402 stycken är män 

och 729 är kvinnor. Totalt ingår 2426 första- och andrabarnsföräldrar. Det här gör att 

bortfallet är relativt stort. Det är dock nödvändigt för studiens avgränsning.  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik över de kontinuerliga variablerna.  

 

 

Medelvärde Std.av Min Max 

Längd föräldraledighet 

    Första barnet (män) 2,6 2,7 0 24
5
 

Andra barnet (män) 1,9 2,4 0 18 

     Första barnet (kvinnor) 15,5 5,4 1 36 

Andra barnet (kvinnor) 15,4 5,5 1 36 

     Ålder (män) 37,8 6,6 21 71 

Ålder (kvinnor) 35,1 5,4 19 53 

     

Inkomst     

Män 194 018 65 548 0  278 250 

Kvinnor 138 856 64 165 0 278 250 

 

Tabell 2 visar att män tar i genomsnitt ut mindre antal månader med andra barnet jämfört med 

till det första. Vid andra barnet sker en minskning på 0,7 månader vilket motsvarar 3 veckor. 

För kvinnor sker ingen stor förändring med uttaget. Vid första barnet tar kvinnor i genomsnitt 

ut 15,5 månader och till andra barnet sker en marginell minskning med 0,1 månad. Tabellen 

visar även att männen är något äldre än kvinnorna med en medelålder på 37,8. Medelåldern 

för kvinnorna är 35,1 år. Den genomsnittliga årsinkomsten för män är 194 018 kronor och 

138 856 för kvinnor
6
. Att komma ihåg är att eftersom variabeln avstannat vid taket ser 

medelinkomsten lägre ut än vad den egentligen är. Det syns dock tydligt att kvinnors 

genonsnittliga årsinkomst är lägre än männens.  

  

                                                 

5 Det finns en risk att respondenten som angett att han varit föräldraledig i 24 månader gör att det 

genomsnittliga uttaget bland män ser större ut än vad det egentligen generellt sett är.    

6 I analysen läggs inkomst in som dummyvariabel. Orsaken till att den visas i tabell 2 tillsammans med de 

kontinuerliga variablerna är på grund av att den är kategoriserad under tre lika stora grupper och därmed 

inte säger mycket. 
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Tabell 3. Frekvenser över variabler. Visas i procent.  

 Män Kvinnor 

Nöjd   

Första barnet 80,5  84,9 

Andra barnet                     78,9 82,0 

   

Missnöjd   

Önskat vara hemma längre  9,5 1,3 

Önskat vara hemma kortare  0,5 4,0 

Önskat delat mer lika  8,6 9,0 

   

Ersättning av arbetsgivare  3,9 6,6 

   

Utbildningsnivå   

Förgymnasial                      10,6 12,4 

Gymnasial 48,7 49,3 

Eftergymnasial 30,1 33,7 

 

Tabell 3 visar att både kvinnor och män är marginellt mer nöjda med fördelningen till första 

barnet jämfört med fördelningen till det andra barnet. Runt 80 procent av samtliga 

respondenter är nöjda vid såväl första och andra barnet. Det går dock att se att kvinnor är en 

aning mer nöjda än män vid båda barnen samt att föräldrar är mer nöjda med fördelningen till 

första barnet. Bland de missnöjda respondenterna har 9,5 procent av männen önskat att skulle 

varit föräldralediga en längre period. Endast 1,3 procent av kvinnorna önskar att deras uttag 

hade varit större. Bland de som önskat varit föräldraledig en kortare period är 0,5 procent män 

och 4 procent kvinnor. Bland de missnöjda respondenterna svarade 8,6 procent av männen 

och 9 procent av kvinnorna att de önskat dela mer lika. Endast 3,9 procent av de svarande 

männen och 6,6 procent av de svarande kvinnorna fick vid tiden då de var föräldralediga en 

ersättning från arbetsgivaren. Det här kan dels kan bero på att det inte är alla arbetsgivare som 

betalar ut den samt att långt ifrån alla har en inkomstnivå över taket. På 90-talet var 

föräldralönen heller inte lika vanlig. Glömska kan även spela in varför procenten visar sig 

vara låg, kanske hade respondenten svårt att minnas om de fått ersättningen då 

telefonundersökningen gjordes upp till 10 år senare. Vad gäller utbildning kan man se att det i 
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materialet finnas flest individer med gymnasial utbildningsnivå. Bland männen är 30,1 

procent utbildade efter gymnasiet. Bland kvinnorna är 33,7 procent av kvinnorna utbildade 

efter gymnasiet. 10,6 procent av männen och 12,4 procent har en förgymnasial 

utbildningsnivå.  

5.2 Logistisk regression 

I följande avsnitt presenteras resultatet av de statistiska analyserna där de uppställda 

hypoteserna testats. Analysen bygger på en logistisk regression för studiens beroende variabel 

nöjd. Inledningsvis visas resultatet för kvinnor i tabell 4 och vidare visar tabell 5 resultatet för 

män. Stjärnorna intill koefficienterna i respektive regression visar om resultatet är signifikant 

på minst 10 procent (*), 5 procent (**) eller 1 procent (***)- nivån. Resultat som inte är 

signifikanta har i den här studien således ett signifikansvärde högre än 0,1. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning brukar dock 5 procent ofta ses som en övre gräns (Djurfeldt 

m.fl. 2010). Det här gör att man bör tolka en del resultat med viss försiktighet. I de logistiska 

regressionsanalyserna visas även Nagelkerke R². Det kan beskrivas som ett mått på hur väl 

studiens oberoende variabler passar in i modellen. Ett högt värde (1) tyder på att de oberoende 

variablerna har ett högt förklaringsvärde för studiens beroende variabel nöjd (Djurfeldt och 

Barmark 2010). Vidare står n för antal personer som ingår i analysen
7
. Tolkningarna gäller 

konstanthållet för övriga variabler. 

 
  

                                                 

7 Att det totala antalet första- och andrabarnsföräldrar i de statistiska analyserna är mindre än det totala i 

materialet beror på att man vill att samtliga personer som ingår ska ha värden på samtliga variabler. Det 

gör jämföranden mellan olika modeller möjligt. 
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Tabell 4. Logistisk regression. Kvinnor. Beroende variabel: nöjd. 

 

Oberoende variabler M1 M1.1 M2 M3 M4 

      

Barn (ref första barnet) 0 0 0 0 0 

Andra barnet -0,284* -0,284* -0,336* -0,295* -0,343* 

      

Längd föräldraledighet  0,001 0,005 -0,002 0,003 

      

Ålder   -0,015 - -0,008 

      

Inkomst (ref medel)   0 - 0 

Låg   -0,375* - -0,375* 

Hög   -0,606** - -0,514** 

      

Ersättning arbetsgivare (ref nej)   0 - 0 

Ja   0,112 - 0,189 

      

Utbildning (ref gymnasial)  - - 0 0 

Förgymnasial  - - 0,195 0,466 

Eftergymnasial  - - -0,436** -0,392* 

      

Nagelkerke R² 0,004 0,007 0,021 0,019 0,034 

n 1156 1156 1156 1156 1156 

* p ≤ 0,10    ** p ≤ 0,05    *** p ≤ 0,01 
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I tabell 4 visas resultatet av den logistiska regressionen för kvinnor. I modell 1 studeras endast 

sambandet mellan att vara nöjd med uttaget vid första och andra barnet utan den oberoende 

variabeln som mäter längdens effekt på nöjdhet i de kommande modellerna. Orsaken är att 

variabeln som mäter längden kan tänkas ta upp stora delar av dess effekt. Resultatet visar att 

sannolikheten att vara nöjd är större vid det första barnet jämfört med vid det andra, vilket inte 

går i linje med studiens hypotes.  

 

I modell 1.1 kontrolleras sedan för effekten av längden på föräldraledigheten. Resultatet visar 

att den inte har några signifikanta effekter för kvinnor. Vidare råder fortfarande ett signifikant 

resultat att vara mer nöjda med fördelningen till första barnet jämfört med till det andra.  

 

Vidare kontrolleras för bland annat inkomstens effekt för nöjdhet i modell 2. Resultatet visar 

att både låginkomsttagare och höginkomsttagare är signifikant mindre nöjda med 

fördelningen än de kvinnor med en medelinkomst. Ersättning från arbestgivare verkar inte ha 

någon effekt för nöjdhet för kvinnor. Ålder verkar heller inte ha någon effekt. Ett signifikant 

resultat kvarstår i att kvinnor är mer nöjda med fördelningen till första barnet.  

 

I modell 3 kontrolleras för utbildningens effekt. Resultatet visar att kvinnor med 

eftergymnasial utbildning är mindre nöjda än de med gymnasial utbildning. Fortfarande råder 

en signifikant effekt av att vara mindre nöjd med uttaget till andra barnet.   

 

I modell 4 läggs samtliga variabler in. Det råder fortfarande en negativ sannolikhet att vara 

nöjd med uttaget vid det andra barnet. Kvinnor är således fortsatt mer nöjda med fördelningen 

till första barnet. Kvinnor med hög inkomst är mindre nöjda än de kvinnor med 

medelinkomst. Vidare visar resultatet att kvinnor med låg inkomst är mindre nöjda med 

fördelningen än de med medelinkomst. Modellen visar även att kvinnor med eftergymnasial 

utbildning är fortsatt signifikant mindre nöjda än de kvinnor med gymnasial utbildningsnivå.  

 

Högsta värdet vad gäller Nagelkerke R² uppgår till 0,034 (0,3 procent) vilket är avsevärt lågt. 

Det tyder på att det finns fler faktorer som kan tänkas ha en ett förklaringsvärde för kvinnors 

nöjdhet. 
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Tabell 5. Logistisk regression. Män. Beroende variabel: nöjd. 

 

Oberoende variabler M1 M1.1 M2 M3 M4 

      

Barn (ref första barnet) 0 0 0 0 0 

Andra barnet -0,079 0,043 0,077 0,044 0,040 

      

Längd föräldraledighet
8
  0,293*** 0,309*** 0,298*** 0,313*** 

      

Ålder   -0,010 - -0,004 

      

Inkomst (ref medel)   0 - 0 

Låg   -0,180 - -0,208 

Hög   -0,067 - 0,001 

      

Ersättning arbetsgivare (ref nej)   0 - 0 

Ja   0,107 - 0,020 

      

Utbildning (ref gymnasial)  - - 0 0 

Förgymnasial  - - -0,204 -0,148 

Eftergymnasial  - - -0,358* -0,390* 

      

Nagelkerke R² 0,003 0,055 0,060 0,062 0,067 

n 770 770 770 770 770 

* p ≤ 0,10    ** p ≤ 0,05    *** p ≤ 0,01 

 

  

                                                 

8 En kategorisering av variabeln testades för både män och kvinnor för att studera huruvida man är nöjd 

eller missnöjd om man tar ut mer än det genomsnittliga uttaget av föräldraledigheten. Resultatet för män 

visade att det finns en signifikant effekt av att vara mer nöjd om man är hemma en längre period än det 

genomsnittliga uttaget på 1,9 månader. Resultatet för kvinnor visade ingen signifikans.  



20 

 

Tabell 5 visar den logistiska regressionen för män. Även för män studeras i den första 

modellen endast sambandet mellan att vara nöjd med uttaget vid första eller andra barnet utan 

den oberoende variabeln som mäter längden på föräldraledigheten. Resultatet är inte 

signifikant och det verkar inte finnas någon skillnad i nöjdhet med uttaget från första eller 

andra barnet.  

 

I nästa modell kontrolleras för längdens effekt. Resultatet visar att männens nöjdhet ökar 

signifikant ju fler antal månader han tar ut. Det här tyder på att män vill vara föräldralediga 

enligt studiens antagande. 

 

Vidare kontrolleras för bland annat inkomstens effekt för nöjdhet i modell 2. Resultatet visar 

att inte heller för män verkar åldern eller ersättningen ha en påverkan på nöjdhet. Ett 

signifikant resultat kvarstår dock i att vara mer nöjd ju fler antal månader han är hemma, 

vilket stärker antagandet att män vill vara föräldralediga. Ålder verkar heller inte ha någon 

effekt för män.  

 

I modell 3 kontrolleras för utbildningens effekt. Resultatet visar dock i likhet med vad 

resultatet visade för kvinnor är även män med eftergymnasial utbildning signifikant mindre 

nöjda än de med gymnasial utbildning. Fortfarande råder även en signifikant effekt av att vara 

mer nöjd ju fler antal månader de är föräldralediga.    

 

I modell 4 läggs samtliga variabler in. Längden på föräldraledigheten har fortsatt en positiv 

effekt på nöjdheten. Sannolikheten att vara nöjd ökar således ju längre tid han är hemma med 

barnen. Män med eftergymnasial utbildning är fortsatt signifikant mindre nöjda än de män 

med gymnasial utbildningsnivå.  

 

Samtliga modeller har granskats för multikollinearitet. En alltför hög korrelation mellan 

variablerna kan innebära problem i och med att de kan fånga upp varandras effekter och man 

får svårt att dess avgöra samband (Edling och Hedström 2003; Djurfeldt m.fl. 2010). En hög 

korrelation misstänktes främst mellan ålder och inkomst då inkomsten sannolikt ökar ju äldre 

man blir. Vidare misstänktes en stark korrelation mellan att ha hög inkomst samt att vara 

högutbildad. En hög inkomst i många fall sannolikt en följd av att även ha en hög utbildning. 
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Ingen multikollinearitet uppvisades vilket indikerar att det i modellerna inte finns några 

problem.  

6. Diskussion och slutledning 

I det här avsnittet diskuteras resultaten från den statistiska analysen med utgångspunkt i 

studiens teoretiska perspektiv. I diskussionen tas de viktigaste resultaten upp och i 

slutledningen sammanställs slutsatserna där även förslag på vidare forskning inom ämnet ges.  

6.1 Diskussion 

Syftet med studien är att studera om förstabarnsföräldrar är mer nöjda än andrabarnsföräldrar 

med uttaget av föräldraledighet. Resultatet från den statistiska analysen diskuteras med 

utgångspunkt i de teoretiska perspektiven ekonomisk rationalitet samt könsroller. Utifrån 

dessa kan man anta att det fria valet om vem som ska vara föräldraledig på olika sätt kan 

upplevas vara begränsat, vilket rimligtvis borde kunna framkalla en känsla av att vara mindre 

nöjd.  

 

Kvinnor förväntades vara mer nöjda med uttaget till det andra barnet i jämförelse med till det 

första. Hypotesen grundades i att då hon återigen tog en större andel av föräldraledigheten 

hade hon en större möjlighet att bekräfta sig själv som en tillräckligt bra mamma.  Hypotesen 

får dock inget stöd i analysen. Kvinnor uppvisar istället en positiv sannolikhet att vara mer 

nöjda med fördelningen till det första barnet. Resultatet tyder således på att kvinnor inte alls 

är nöjda när uttaget tenderar att bli mindre jämlikt i takt med att familjen växer.  

 

I linje med Bekkengen (2002) kan man tänka sig att en könsmaktordning fortfarande 

begränsar kvinnornas vilja att i större utsträckning dela mer lika. Faderskapet verkar i motsats 

till moderskapet vara mer villkorat där männen verkar ha större möjligheter att kunna välja 

huruvida de vill vara hemma eller inte. Det faktum att hon är hemma en längre period fastän 

hon visat sig vara mer nöjd när de delar mer jämlikt kan även i linje med Elvin-Nowak (2005) 
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tolkas som att moderskapet är bekräftande, varför hon väljer att ändå ta största delen av 

ledigheten.  

 

Att kvinnor med hög inkomst- och utbildningsnivå samt även högutbildade män visar sig vara 

mindre nöjda kan eventuellt tolkas som att det kanske uppstått en konflikt vid fördelningen, i 

vilken de enligt Berggren (2004) på grund av sin position tidigare har haft en vana av att ha 

kunnat välja. Även kvinnor med låg inkomst visade sig vara mindre nöjda. Eftersom tidigare 

forskning (Thoursie 2005; RFV 2000) visat att låginkomsttagande kvinnor tar den största 

delen av föräldraledigheten stärker det här resultatet att kvinnor vill dela på ansvaret i större 

utsträckning.  

 

Män förväntades i motsats till kvinnor vara mer nöjda med fördelningen till det första barnet. 

Hypotesen grundades i att familjen vid detta tillfälle verkade vara mer öppna för en 

diskussion över hur föräldraledigheten ska fördelas. Vid det andra barnet tycktes istället 

ledigheten lättare bli definierad att vara en kvinnas ansvar.  Hypotesen grundades även i att 

det vid det andra barnet inte längre ansågs vara ekonomiskt rationellt för familjen att låta 

honom vara hemma eftersom kostnaderna då kunde tänkas bli än högre. Den här hypotesen 

får visst stöd i analysen. Det mest talande resultatet för män visar att nöjdheten ökar ju fler 

antal månader han tar ut, vilket tyder på att män i regel vill vara föräldralediga med sina barn. 

Av någon anledning tycks dock attityden inte återspeglas i praktiken. Om nöjdheten ökar ju 

längre män är hemma borde de vara föräldralediga en längre period, både vid första och andra 

barnet.  

 

Resultatet i den här studien har visat att männens uttag minskar i genomsnitt med tre veckor 

till det andra barnet. Det här är en förhållandevis stor minskning då män i regel visar sig vara 

föräldralediga i runt 8 veckor. Det här tyder på att det faktiskt finns något som påverkar 

männens benägenhet att vara föräldralediga. Det är dock utifrån den här studien svårt att svara 

på vad dessa faktorer är. Kanske spelar attityderna på arbetsplatser bland omgivningen en viss 

roll (McGovern m.fl. 2000; Thoursie 2005). Man kan sannolikt anta att om mannen upplevde 

en del motsättningar vid tidpunkten då han var föräldraledig med det första barnet kommer 

han säkerligen inte att vara hemma en särskilt lång tid med andra barnet.  
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Om föräldrar för ekonomiska resonemang när de ska föräldraledigheten ska fördelas är utifrån 

den här studien svårt att svara på. Det är i alla fall rimligt att tro att den ekonomiska frågan 

blir större när paret får sitt andra barn, varför man kan tänka sig att en arbetsdelning enligt 

Becker (1974) blir viktig för familjen. Ett bättre sätt att svara på vilken roll ekonomin faktiskt 

har hade kunnat göra genom att istället studerat parets relativa inkomstnivå. På så sätt hade 

man kunnat se hur nivåerna inom paret påverkar fördelningen i praktiken. Det man dock 

utifrån den här studien kan uttala sig om är att mäns nöjdhet ökar ju längre han är hemma. Det 

här kan tolkas som att män värdesätter tiden med barnen högt, och att ekonomin inte alltid 

behöver vara ett avgörande skäl. 

 

Vad gäller studiens beroende variabel hade en bättre operationalisering kunnat ske. För att 

bättre svara på hypoteser hade man istället kunnat dela upp den. Ett förslag är att man hade 

kunnat studera effekten av exempelvis ”mamman ville vara hemma en längre period” i den 

logistiska regressionen för män, det vill säga kontrollera för den som en oberoende variabel. 

Utifrån könsrollteori är det rimligt att tro att mannens andel av föräldraledigheten kommer att 

minska om kvinnan drivs av stark en önskan att vara hemma majoriteten av tiden. Det här på 

grund av att ansvaret ofta tycks hamna på kvinnans lott.  

 

Att komma ihåg är att många av tolkningarna baseras på resultat som är signifikanta på 10 %- 

nivån. Det här gör att man som nämnt bör vidta viss försiktighet med att dra alltför stora 

generaliseringar.  

6.2 Slutledning  

Resultaten i den här studien visar att det alltmer ojämna uttaget som sker vid det andra barnet 

inte verkar gå i linje med varken kvinnor eller mäns intresse. Förstabarnsföräldrar tycks vara 

mer nöjda än andrabarnsföräldrar. Eftersom båda föräldrar tycks drivas av en önskan att dela 

mer jämlikt kan man ifrågasätta varför den ojämna fördelningen fortfarande förekommer. Om 

attityderna som uppvisats i den här studien skulle omsättas i praktiken skulle sannolikt ett mer 

jämställt uttag existera, både vid första och andra barnet.  

 

Det här tyder på att ansvaret fortfarande tycks vara starkt könsbundet till kvinnan. Kvinnor 

tycks alltid tycks står för majoriteten av föräldraledigheten, trots att båda kvinnor och män 

uppvisat en vilja av vara föräldralediga. Det här talar för att de normativa könsrollerna 
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fortfarande har en tendens att styra valet om hur föräldrarna ska fördela föräldraledigheten. På 

samma sätt som mannen tycks möta en del hinder från att vara föräldraledig tycks kvinnan 

istället uppleva begränsningar i att avstå den.    

 

Att komma ihåg är att datamaterialet vid skrivande tidpunkt är 10 år gammalt. En del 

attitydförändringar har med största sannolik skett. I vilken utsträckning går i den här studien 

dock inte att svara på. Det som dock går att konstatera är att det fortfarande råder ett ojämnt 

uttag, varför det är rimligt att tro att det fria valet om vem som ska vara hemma än idag 

upplevs vara begränsat på olika sätt.  

 

I vidare studier hade det varit intressant att studera nöjdheten hos första- och exempelvis 

tredje- eller fjärdebarnsföräldrar. Sannolikt förstärks säkerligen den alltmer ojämna 

arbetsuppdelningen då familjen väljer att skaffa fler än två barn, varför man kan tänka sig att 

nöjdheten då påverkas i ännu större utsträckning. Det är även rimligt att tro att den 

ekonomiska frågan i en familj på fler än fyra personer blir ännu mer påtaglig. Kanske måste 

familjen köpa en ännu större bostad eller komma att behöva ha två bilar. Samtidigt kan man 

dock tänka sig att par som väljer att skaffa en stor familj är mer barnorienterade, varför uttaget 

rimligtvis också kan tänkas vara mer jämställt.  
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