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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur social bakgrund påverkar mäns uttag 

av föräldraledighet. Enligt tidigare forskning råder en ojämn fördelning av 

föräldraledighetsuttag mellan könen. Faktorer som har visat sig påverka hur föräldrar 

delar upp föräldraledighet är utbildning, lön samt ett instiftande av reserverad ledighet 

för den ena partnern. Trots upprepade försök att minska det ojämlika uttaget av 

föräldraledighet mellan könen delas den idag inte lika. Vi vill därför i denna uppsats 

analysera om det finns andra mekanismer än de nämnda ovan som påverkar 

uppdelning av föräldraledighet. Enligt genusteorier handlar män och kvinnor utifrån 

en reproduktion av förväntade beteenden som de har lärt sig genom den 

socialisationsprocess de exponeras för. Den primära socialisationen, som innebär att 

människor reproducerar sina föräldrars beteenden under de första åren i ens liv, kan 

komma att påverka ens handlingar i ett senare skede. Vi vill därför besvara 

frågeställningen hur påverkas män av sina föräldrars handlingar, gällande uttag av 

föräldraledighet? 

 

Analyserna görs med hjälp av ett riksrepresentativt datamaterial från LNU 2010. 

Hypotesen som ska besvaras är mäns uttag av föräldraledighet påverkas av deras 

föräldrars utbildningsnivå. Resultaten visar inte att mäns uttag av föräldraledighet 

påverkas av deras föräldrars utbildningsnivå. Hypotesen förkastas. Resultaten 

indikerar att det är andra faktorer som påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Det 

behövs därför dels göras vidare studier på vilka faktorer dessa kan vara samt studier 

på nyare data då detta är ett fenomen som är i ständig förändring. Måttet för social 

bakgrund kan med fördel utvecklas i framtida studier.  
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Inledning 

 

Sverige har sedan 1970-talet, genom sin socialpolitik, försökt att förmedla värdet av 

föräldraledighet för män runt om i landet. Trots att Sverige länge arbetat för att främja 

jämställdheten vid användandet av föräldraledigheten nyttjas den idag inte jämnt 

mellan könen. Exempelvis använde män år 2013 endast 25 procent av 

föräldraledigheten (SCB, 2014: 5). Olika teorier om hur man bör gå tillväga för att 

uttaget skall bli mer jämlikt existerar. Sveriges riksdag har bland annat tagit beslut om 

att införa reserverade månader för barns föräldrar vilket innebär att en del av 

föräldraledigheten är reserverad för respektive förälder och inte kan överföras till den 

andra. Fram till 2014 har två månader ingått i denna reform. I november 2015 togs ett 

riksdagsbeslut om att införa en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. 

Föräldraförsäkringen är relativt komplex och det finns olika sätt att använda sig av 

den, exempelvis kan föräldrar även nyttja den så kallade jämställdhetsbonusen, som 

syftar till att minska ett ojämnt uttag mellan föräldrarna. 

 

Män och kvinnor påverkas genom olika dimensioner som antingen främjar eller 

förhindrar uttag av föräldraledigheten. Nyligen visade Boye (2015) att 

löneutvecklingen försämras om föräldrar är hemma för vård av sjukt barn och att detta 

är påtagligare för män. Detta är ett exempel på att fäders uttag av föräldraledighet kan 

hämmas av negativa karriäreffekter. Detta skulle kunna vara en anledning till att 

kvinnor spenderar mer tid med sina barn än män vilket Craig (2011: 274) poängterar i 

en kvantitativ studie gjord på australiensisk data (ABS).  

Föräldraförsäkringen har bland annat införts för att öka jämställdheten mellan könen 

gällande uttag av föräldraledighet. En jämn fördelning mellan män och kvinnors uttag 

av föräldraledighet leder troligtvis även till andra typer av jämlikheter, exempelvis i 

uppdelningen av hushållsarbete och omsorgsarbete vilket resulterar i en större chans 

att relationen mellan föräldrarna håller (Duvander m.fl., 2015).  

Tidigare forskning har främst redogjort för att utbildning och inkomst påverkar det 

ojämna uttaget mellan män och kvinnor i samband med föräldraledighet 
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(Riksförsäkringsverket, 2002; Försäkringskassan, 2013). Trots de reformer som 

införts för att främja jämlikhet mellan könen råder det som nämnts ovan inte ett jämnt 

uttag av föräldraförsäkringen mellan könen. Med utgångspunkt ifrån detta vill vi 

därför analysera om det finns andra mekanismer som kan ligga bakom denna 

uppdelning. Eftersom män och kvinnor socialiseras olika (Connell, 2008; Risman, 

2011) vill vi undersöka om social bakgrund, kopplad till socialisation, kan påverka 

mäns uttag av föräldraledighet. Få tidigare studier gällande vad som påverkar mäns 

uttag av föräldraledighet har tittat på hur social bakgrund påverkar dem. I denna 

uppsats hoppas vi således kunna redogöra för en annan aspekt av vad som påverkar 

männens uttag av föräldraledighet än vad som tidigare gjorts.   

 

Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är därför att undersöka hur social bakgrund påverkar mäns uttag av 

föräldraledighet. Vi vill besvara följande frågeställning: 

 Hur påverkas män av sina föräldrars handlingar, gällande uttag av 

föräldraledighet?  

 

Avgränsning 

I denna uppsats kommer ämnet avgränsas till att studera vilka faktorer som påverkar 

mäns uttag av föräldraledighet. Fokus ligger på mäns förutsättningar och vad som 

påverkar deras val att använda sig av föräldraförsäkringen. Vi är dock medvetna om 

att det finns ett antal aktörer, förutom männen själva, som påverkar deras möjligheter 

att ta ut föräldraledighet. Exempelvis att kvinnor är hemma med barnet vid födseln av 

praktiska skäl. Vi vill även understryka att vi är medvetna om att vi inte kan säga 

något om par med barn som lever i homosexuella relationer. Poängteras bör också att 

andra reformer (t.ex. beskattningsregler) än föräldraförsäkringen kan påverka hur par 

väljer att dela upp föräldraledigheten men att detta inte tas i beaktning i denna 

uppsats. Forskning som har gjorts på detta område har också tagit hänsyn till 

humankapitalteorin (t.ex. Budig & England, 2001; Bygren & Gähler, 2012) vilket 

man skulle kunna tolka som att det är en viktig beståndsdel inom detta 
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forskningsområde. Vi kommer dock i denna uppsats inte att utgå från denna teori. 

Datamaterialet kommer ifrån Levnadsnivåundersökningen år 2010, och är framtaget 

av Institutet för social forskning. 

 

Disposition 

Inledningsvis redogör vi för bakgrunden till dagens föräldraförsäkring. Detta efterföljs 

av de teoretiska grunderna till skillnaderna av föräldraledighetsuttag mellan könen. 

Data- och metodavsnittet inleder vi med en beskrivning av data, samt för- respektive 

nackdelar med dessa. Det efterföljs av en beskrivning av de variabler som vi kommer 

att använda i analyserna. En beskrivning av bortfall samt univariata analyser 

presenteras innan vi redogör för metoden. Avsnittet avslutas med att beskriva de 

risker som kan uppstå vid kvantitativa analyser. Efter detta kommer vi att presentera 

de resultat vi har fått genom linjära regressionsanalyser. Därefter gör vi en djupare 

diskussion av de resultat som presenterades i föregående avsnitt där samband till 

tidigare forskning och teori tas i beaktning. Vi avslutar uppsatsen med ett redogörande 

av de slutsatser som är möjliga att dra från studiens resultat samt vad som bör 

fokuseras på i framtida forskning. 

 

Bakgrund 

För att kunna förstå vilka faktorer som påverkar män och kvinnors uttag av 

föräldraledighet gör vi här en historisk beskrivning av de reformer som tidigare har 

införts i Sverige som därmed har påverkat dagens uppdelning av uttag mellan könen. 

År 1931 implementerades den så kallade moderskapsförsäkringen som gav kvinnor 

ersättningsmöjligheter vid vård av barn. Fram till 1955 var detta ett bidrag som gavs 

till kvinnor som inte förvärvsarbetade. Vid mitten på 1950-talet förändrades detta och 

moderskapsförsäkringen kom då att bli en försäkring baserad på frånvaro från arbetet. 

Kvinnor fick då rätt att vid barnafödande vara hemma med barnet i tre månader och få 

ersättning för detta. 1974 ersattes moderskapsförsäkringen av dagens 

föräldraförsäkring som innefattar rätten till föräldraledighet för både mödrar och 

fäder. 1995 instiftades den första reserverade månaden av föräldraledigheten som 
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endast den andra partnern kan nyttja. År 2002 instiftades den andra reserverade 

månaden och den tredje träder i kraft i början på 2016. 

Teori och tidigare forskning  

 

Socialisation 

Vad påverkar män och kvinnors handlingar? Förklaringar enligt olika genusteorier 

varför man som människa handlar på det sätt man gör är att män och kvinnor formas 

efter strukturer som råder i samhället. Genussocialisation är ett begrepp som används 

inom genusteorin som innebär att män och kvinnor utvecklar olika förmågor, 

kunskaper och egenskaper utifrån sitt specifika kön (Wharton, 2005: 168). En del av 

socialisationsprocessen pågår under uppväxten som i sin tur leder till att vi handlar på 

olika sätt som vuxna. Män och kvinnor formar därmed sina handlingar genom 

socialisation. Två typer av socialisation existerar enligt Berger och Luckmann (1991: 

158) där den primära socialisationen innefattar det som människor får genom sina 

föräldrar eller andra nära personer under de första åren i livet. Den sekundära 

socialisationen innefattar den socialisation som sker via arbetskollegor och ens 

umgängeskrets i en senare del av ens liv.  

 

Genuskonstruktion och socialisation 

Connell hävdar att män och kvinnors sociala handlingar påverkas av en 

genuskonstruktion på en så kallad ”reproduktiv arena” (Connell, 2008: 109). Dessa 

genuskonstruktioner som män och kvinnor upprätthåller gör att det finns olika 

förväntningar på män respektive kvinnors sätt att handla. Genom genuskonstruktionen 

skapas alltså roller som män och kvinnor reproducerar (jfr Risman, 2011). De 

reproduktiva rollerna upprätthålls av de normer som skapas och blir till oskrivna 

regler som individer följer. Eftersom de normer som skapas genom denna typ av 

socialisation påverkar vårt handlande kan detta vara en orsak till att män tar ut en 

relativt liten del av den totala föräldraledigheten. Socialisationen påverkar alltså med 

utgångspunkt från dessa teorier indirekt mäns uttag av föräldraledighet. 
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Socialisationen skapar och upprätthåller beteenden och den sociala miljö som vi delar 

med andra människor påverkar vårt sätt att handla. Män som antingen väljer att ta ut 

föräldraledighet eller låta bli är därför med stor sannolikhet påverkad av människor i 

sin omgivning. Tidigare forskning visar att positiva attityder hos vänner och familj 

påverkar mäns syn på föräldraskap. Detta kan exemplifieras i en studie av Kearney 

m.fl. (2000) där en jämförelse mellan föräldrar i Sverige och England har gjorts. 

Resultaten visar att attityden hos männens fäder påverkar deras egen syn på 

föräldraskapet. Förväntningarna på en man att ta ut föräldraledighet ökar om dennes 

fader har gjort det. Det beteende de anammar påverkas alltså av förväntningar hos den 

resterande omgivningen. Attityder hos individer i ens närhet kan därför också påverka 

männen negativt. Det ovan nämnda antagandet är ett exempel på att andra aktörer än 

männen själva påverkar männens möjligheter att ta ut föräldraledighet på en nivå som 

i sig inte begränsar männen rent praktiskt att ta ut eller låta bli att ta ut 

föräldraledighet. Det handlar snarare om omgivningens åsikter och handlingar (se 

Bygren & Duvander 2006).  

 

Maskulinitet och socialisation 

Det faktum att män reproducerar ett socialt beteende kan enligt Connell (2008: 115) 

förklaras genom upprätthållandet av en så kallad hegemonisk maskulinitet. Detta 

innebär att män handlar utifrån en patriarkalisk legitimitet och i samband med detta är 

överordnade kvinnor. Män kan därmed reproducera sin ledande roll i samhället på en 

kollektiv nivå och detta kan få konsekvenser för stävan efter att dela lika på 

föräldraansvar och föräldraledighet. Den patriarkaliska legitimiteten kan därför 

troligtvis vara en anledning till att det råder en viss tröghet i utjämnandet av uttag i 

föräldraledigheten mellan könen. Kearney m.fl. (2000) menar att denna hegemoniska 

maskulinitet problematiserar fäders möjlighet att vara lika delaktiga föräldrar som 

mödrar är. Det ojämna uttaget som råder mellan män och kvinnor kan alltså vara en 

slutprodukt av ojämlikheter på andra plan (jfr Bekkengen, 1999: 38).  

 

Denna slutprodukt som leder till att man socialiseras på ett visst sätt växer inte fram 

från intet. Maskuliniteten som skapas genom socialisation sker främst under 

uppväxten vilket är en anledning till att mäns handlingar påverkas av de förväntningar 
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som finns på dem som föräldrar. Hirdman (2007) diskuterar i sin teori att barn redan i 

tidig ålder handlar utifrån de förväntningar som man får lära sig är ”de rätta” utifrån 

vilket kön man tillskrivs. Denna socialisation som råder i en sådan tidig ålder präglar 

naturligtvis även handlingar i det vuxna livet. Ett möjligt utfall där män och kvinnor 

påverkas av socialisationen är enligt Hirdman (Ibid) när män och kvinnor som arbetar 

på samma arbetsplats och har samma arbetstider inte avslutar det faktiska arbetet 

samtidigt. Efter att förvärvsarbetet är slut förväntas kvinnor utföra arbetssysslor av 

obetald karaktär (ex. laga mat, sköta tvätten, ta hand om barn) medan männen kan 

välja mellan fritidsintressen och sådana arbetssysslor. Denna ojämna 

ansvarsfördelning på arbetssysslor av obetald karaktär kan förklara den ojämna 

ansvarsfördelningen (föräldraledighetsuttag) mellan könen.  

 

Normers betydelse 

Socialisationen påverkar alltså människors handlingar men det kan också vara så att 

socialisationen i sin tur påverkas av värderingar, normer och reformer. Detta kan 

förklara att allt fler fäder har tagit ut en större andel föräldraledighet sedan en 

reserverad ledighet införts (Duvander m.fl., 2015: 48). Normer, alltså de oskrivna 

reglerna, som vi oftast omedvetet handlar efter, är inte det enda som påverkar 

individers handlingar. Institutioner, som exempelvis föräldraförsäkringen, påverkar 

också hur vi människor handlar. Institutioner är i ständig förändring och påverkas 

med stor sannolikhet av normer vilket exempelvis kan förklara att den könsneutrala 

föräldraförsäkringen existerar över huvud taget i dagens samhälle. Denna förändring 

har troligtvis påverkat mäns och kvinnors syn på föräldraledighet (genom skapandet 

av normer) och gjort att männen nu tar mer ansvar än tidigare.  

 

Trots upprepade reformer av föräldraförsäkringen råder fortfarande ojämlikhet mellan 

könen. Duvander m.fl. (2015) menar att instiftandet av reserverade månader i den 

utsträckning de existerar idag inte är en tillräcklig reglering för att jämna ut 

ojämlikheterna mellan könen men en bra bit på vägen. Det finns alltså andra 

parametrar som spelar roll och är viktiga för att uppnå en jämn fördelning.  
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Socialisationsnivåer 

Risman (2011) menar att vi människor socialiseras på tre nivåer och detta utgör sig på  

en individ-, interaktions- samt institutionell nivå. Individer, utifrån det sociala kön vi 

tillskrivs, förväntas handla på ett specifikt sätt och detta sker alltså genom en 

konstruktion av genus. Genom att vi ”gör” kön (Ibid: 20), alltså reproducerar våra 

roller, beter vi oss på det sätt som förväntas av oss på en interaktionsnivå, vilket är 

den andra socialisationsnivån. På denna nivå handlar det om att vår 

socialisationsprocess påverkas av vår omgivning där vi förhåller oss till de handlingar 

och beteenden som utgör normen. Ett exempel på ett upprätthållande av detta 

fenomen kan förklaras genom tidigare forskning som påvisar att om män arbetar på en 

kvinnodominerande arbetsplats är chansen att ta ut föräldraledighet större, vilket 

enligt Näsman (1996) skulle kunna ha skapats av en positiv attityd hos kollegor (jfr 

Bygren & Duvander, 2006: 369). Den institutionella nivån där lagar, regler och 

normer upprätthålls är ett tredje sätt att påverka individer och dess socialisation. Det 

är på den tredje nivån där staten har makten att påverka individer genom formella 

institutioner. Det är på denna socialisationsnivå vi kan se hur staten i Sverige påverkar 

männens uttag av föräldraledighet genom att införa incitament för att öka detta 

(Försäkringskassan, 2011; 2012). Ökningen av de reserverade månaderna som inte 

kan överföras till den andra föräldern har alltså påverkat mäns uttag av 

föräldraledighet och lett till en ökning av den (Ibid). För att ytterligare redogöra för att 

reformer påverkar individer exemplifierar vi med resultat av Nyman och Pettersson 

(2003) som har jämfört fäders uttag av föräldraledighet före och efter instiftandet av 

den första reserverade månaden. Det som konstateras är att uttaget av pappaledighet 

ökar i samband med instiftandet av denna reserverade månad och de män som tar ut 

störst del av föräldraledigheten är dem med hög lön och utbildning (jfr 

Riksförsäkringsverket, 2002: 25). Dock redovisas att detta gäller män som tjänar en 

viss lön, när inkomsttaket är uppnått tenderar föräldraledigheten hos män att minska.  

 

Jämlikhet leder till jämlikhet 

Varför forskningen väljer att fokusera på ojämlikheten mellan föräldrars uttag av 

föräldraledighet kan bero på den rådande jämställdhetsdebatten och vad man kan göra 
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för att minska ojämlikheter mellan könen. Som vi nämnt ovan kan motivet för att vilja 

ha en jämn uppdelning av föräldraledighet mellan könen vara att det hjälper till att 

minska ojämlikheter på andra plan. Det har bland annat visat sig att ojämlikheter på 

arbetsmarknaden grundar sig i ojämlikheter i barnomsorg (Duvander & Evertsson, 

2011: 436; Duvander, 2014). Bygren och Gähler (2012: 795 - 799) argumenterar för 

att fler kvinnor på högre arbetspositioner leder till jämlikhet vilket i sin tur skulle 

kunna påverka mäns och kvinnors syn på föräldraskap. Duvander m.fl. (2015: 101) 

påpekar att män som är föräldralediga blir mer involverande i hushållssysslor. Det 

finns alltså goda skäl till att analysera varför ett ojämnt uttag av föräldraledighet råder 

eftersom jämlikhet på det ena området leder till jämlikhet på det andra.  

 

Ojämlikhet 

Trots att man i Sverige har arbetat för att främja jämställdheten mellan könen genom 

exempelvis ett jämnare uttag av föräldraledighet existerar fortfarande en tydlig 

skillnad i uttag (SCB, 2006). Förutom de ovan nämnda faktorerna, som innefattar att 

socialisationen påverkar männens uttag av föräldraledighet, kan omständigheter inom 

familjen även ha betydelse. Johansson (2010: 4) visar att för varje månad som män är 

föräldralediga ökar kvinnors framtida lön mer än om kvinnorna själva skulle ha varit 

föräldralediga. Det råder alltså en negativ relation mellan lön och uttag av 

föräldraledighet (jfr Boye, 2015). Riksförsäkringsverket (2002) visar i en rapport att 

det bland annat är kvinnors utbildningsnivå som påverkar hur uppdelningen av 

föräldraledigheten ser ut mellan könen. Högre utbildade kvinnor tenderar att dela  

Föräldraledigheten med sin partner mer jämlikt än kvinnor med lägre utbildning.  

Försäkringskassan (2013: 30) hävdar dock att 80 % av de par där mamman har 

högskoleutbildning inte alls delar föräldraledigheten lika. Med utgångspunkt från 

detta väljer vi som nämnts ovan att fokusera på hur socialisationsprocessen påverkar 

fäders uttag av föräldraledighet. Poängteras bör också att det inte bara är kvinnors 

löner som försämras vid uttag av föräldraledighet (Albrecht m.fl., 1999: 296).  

 

Sammanfattningsvis kan man med utgångspunkt från teori och tidigare forskning som 

presenteras ovan redogöra för att mäns uttag av föräldraledighet har förändrats över 

tid. Trots att föräldraledigheten idag delas mer jämlikt mellan könen än tidigare är det 
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fortfarande stora skillnader i uttag mellan män och kvinnor. Vad som påverkar och 

hindrar män att ta ut föräldraledighet är bland annat dennes omgivning, genom social 

bakgrund och socialisation, samt inkomst och utbildning.  

 

Hypotes  

Den teori och tidigare forskning som har redovisats påvisar att mäns sociala bakgrund 

och omgivning kan påverka dennes uttag av föräldraledighet. Hypotesen vi testar är: 

 Mäns uttag av föräldraledighet påverkas av deras föräldrars utbildningsnivå. 

 

Data och metod 

 

Data 

 

För att besvara vår hypotes använder vi Levnadsnivåundersökningen 2010. 

Undersökningen har genomförts genom intervjuer och enkäter. Urvalet som gjorts är 

rikstäckande och innefattar svenskfödda personer mellan 18 och 75 år. Urvalet 

exklusive tilläggsurval som bestod av ungdomar samt immigranter (SOFI 2015: 2) var 

7253 personer. Med 4415 av dessa personer utfördes intervjuer och 

enkätundersökningar vilket ger oss en svarsfrekvens på 60,9 procent (SOFI 2015: 2). 

Urvalen har skett enligt restriktioner från SOFI.  

 

Datamaterialet som används har för- respektive nackdelar. En fördel med 

datamaterialet från LNU 2010 är att det är rikstäckande vilket bör ge oss tillförlitliga 

resultat som vi kan generalisera till hela Sveriges befolkning. Som framgår i de 

univariata analyserna som redovisas nedan är det väldigt få respondenter av de 4415 

som har besvarat frågorna vi använder oss av. Detta har lett till ett stort internt 

bortfall. Av denna anledning finns risk för att datamaterialet från LNU 2010 inte kan 

ge oss tillräckligt tillförlitliga resultat. En annan nackdel med datamaterialet är att 
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eftersom det har samlats in genom bland annat telefonintervjuer kan ett stort antal 

individer falla bort, exempelvis de som inte har en telefon och/ eller av annan 

anledning inte går att få tag på (Eliasson, 2006: 46).  

 

Variabler och operationalisering 
 

För att undvika att systematiska fel, närmare bestämt specifikationsfel typ 1 och 2, 

(Edling & Hedström, 2003: 104, 141) uppstår har variabler valts utifrån tidigare 

forskning. Variablerna presenteras nedan.  

 

Beroende variabeln 
 

Den variabel vi har valt att använda som beroende variabel för att mäta vad det är som 

påverkar mäns uttag av föräldraledighet är tid föräldraledighet i månader. Tid 

föräldraledighet i månader mäter hur många månader män varit föräldralediga. 

Variabeln är kontinuerlig och svaren sträcker sig mellan 0 - 24 månader och är 

toppkodad där värden över 24 är kodade till 24. Anledningen till att vi väljer att 

toppkoda denna variabel är för att undvika existerande outliers som ökar risk för att 

resultaten blir snedvridna och felskattade. Denna variabel är den enda tillgängliga 

variabel i datamaterialet från LNU 2010 som kan mäta variationer i föräldraledighet 

hos män.  

 

 

Oberoende variabler  

 
Män utbildningsnivå mäter mäns högst avslutade utbildning och består av 

kategorierna till och med gymnasieutbildning samt högre än gymnasieutbildning där 

den förstnämnde är referenskategori. Duvander m. fl. (2015: 138) delar i sin studie 

upp utbildningsvariabeln utifrån denna dikotomisering för att påtagliga skillnader 

mellan dessa grupper har visat sig existera i tidigare studier. Föräldrar utbildning 

mäter männens föräldrars utbildning och består av kategorierna till och med 

gymnasieutbildning samt högre än gymnasieutbildning. Gällande den variabeln som 

mäter männens föräldrars utbildningsnivå har vi gjort dummyvariabler för att använda 
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dem i den kommande regressionsanalysen. Det finns tre dummyvariabler för 

ursprungsvariabeln vilka är till och med gymnasieutbildning, högre än 

gymnasieutbildning samt vet ej där den sistnämnda även inkluderar dem som inte 

svarat på den frågan. Den första kategorin används som referenskategori. Har barn 

mäter om männen har barn eller inte. Svarsalternativen bestod till en början av ja och 

nej och denna variabel används för att sortera bort alla män som inte har barn vilket 

innebär att det är endast de som svarat ja som är medtagna i regressionsanalyserna. 

Bruttotimlön mäter männens bruttolön per timme och bestod till en början av värdena 

35 – 1443 kronor per timme. Eftersom vi antog att det inte råder ett linjärt samband 

mellan lön och mäns föräldraledighet valde vi att logaritmera variabeln vilket enligt 

Edling och Hedström (2003: 160) är befogat. Som beskrivits i avsnittet “avgränsning” 

ovan är vi fullt medvetna att det finns andra aktörer än männen själva som påverkar 

deras möjligheter att ta ut föräldraledighet. Men eftersom vi vill analysera mäns uttag 

av föräldraledighet begränsas analysen till män och alla kvinnor har av denna 

anledning plockats bort ur datamaterialet.  

 

Bortfall 

 
För att klargöra hur spridningen av de variabler vi ska använda oss av ser ut visas de i 

tabell nedan. Antalet respondenter som svarat i LNU:s undersökning var 4415 

individer. Eftersom vi vill analysera samband inom gruppen män som skulle kunna ha 

varit föräldralediga har vi uteslutit alla kvinnor och de män som inte har barn ur 

datamaterialet. Efter ett uteslutande av dessa respondenter har vi 771 respondenter 

kvar som kommer utgöra mängden av våra analyser.  
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Univariata analyser  

 

Tabell 1. Univariata analyser på samtliga variabler. 

Urvalet utgör endast män.  

 

Variabel 

 

Medelvärde/ procent Standardavvikelse Total 

n 

Bortfall 

% 

Tid 

föräldraledighet i 

månader 

0,95 3,0 771 0 % 

Föräldrar  

utbildning 

Till och med 

gymnasieutbildning - 

70,8 % 

Högre än 

gymnasieutbildning - 

23,2 % 

Vet ej - 6,0 % 

- 771 0 % 

Män 

utbildningsnivå 

Till och med 

gymnasieutbildning 

53,3 % 

Högre än 

gymnasieutbildning - 

46,7 % 

- 771 0 % 

Bruttotimlön  200,03  106,07 590 23,5 % 

Källa LNU 2010 
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Metod  

 

Sambandsmått 

 
Vi kommer inleda de bivariata och multivariata analyserna med att redovisa bivariata 

korrelationer. Med hjälp av tabell 2 kan vi få en överblick över om sambanden är 

negativa eller positiva samt om det råder starka eller svaga samband. Skalan för 

Pearsons r går från -1 till +1, där ett högre värde tyder på ett starkare samband 

(Djurfeldt m.fl., 2010: 155).   

 

Regressionsanalys 

 
Vi vill med hjälp av den teori och tidigare forskning som nämnts i tidigare avsnitt 

testa vår hypotes. Vår förhoppning är med andra ord att med hjälp av teorin kunna 

analysera hur sambanden mellan de medtagna variablerna förhåller sig till varandra. 

En deduktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2008: 32) har därmed använts. För att på 

bästa sätt besvara hypotesen kommer linjär regression att användas. Linjär 

regressionsanalys kan ses som ett verktyg för att analysera variationen hos den 

beroende variabeln i de fall det rör sig om en kontinuerlig variabel (Djurfeldt, 2009: 

53). Vid en tolkning av en regressionsanalys avläser man de enskilda oberoende 

variablerna konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det innebär att man 

kontrollerar för de resterande oberoende variablernas eventuella påverkan i modellen 

(Edling & Hedström, 2003: 100). Med hjälp av en linjär regressionsanalys kan man 

även avläsa regressionskoefficienten R2. R2 kan hjälpa oss att ange andel förklarad 

varians i variabeln tid föräldraledighet i månader. Detta innebär att de oberoende 

variablerna i regressionen kan förklara variansen i tid föräldraledighet i månader 

(Djurfeldt m.fl., 2010: 160). Värden som antas sträcker sig mellan 0 och 1 där 1 

indikerar för ett högt samband mellan variablerna.  
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Signifikanstest 

 
De resultat som presenteras nedan testas med hjälp av signifikanstester. Att analysera 

data genom signifikanstester ger oss inte möjlighet att dra hundraprocentiga slutsatser. 

Däremot kan man med hjälp av p-värdet avläsa hur säkra slutsatser man kan dra från 

skattningarna (Olsson & Sörensen, 2008: 152). Det finns olika signifikansnivåer och i 

tabellerna kan de med * avläsas som p<0,05, ** som <0,01 och *** som <0,1 och de 

mäter alltså hur säkra vi kan vara på ett resultat. Exempelvis när p<0,05 är risken att 

det observerade sambandet är lika med noll i populationen lägre än 5 procent (Edling 

& Hedström: 2003: 125). 

 

Risk för problem 

 
Multikollinearitet innebär att minst två oberoende variabler korrelerar med varandra 

och mäter samma sak (Ibid: 145). Innan analyserna har genomförts har vi därför testat 

om det råder multikollinearitet mellan variablerna. Ett sätt att kontrollera för detta är 

att analysera det så kallade VIF-värdet. VIF-värdet kan hjälpa oss att ta reda på om 

multikollinearitet råder (Djurfeldt  m.fl., 2010: 366). Vi kan efter genomförande av 

detta konstatera att inget VIF-värde överstiger gränsen för det kritiska värdet på 2,5. 

Vi kan därmed säkerställa att det inte är fråga om multikollinearitet på en nivå som 

gör att analysernas genomförande försvåras.  

 

Resultat 

 
Nedan presenteras de bi-, och multivariata analyserna som gjorts, samt resultaten för 

dessa analyser. Stycket inleds med en korrelationsmatris där det går att utläsa styrkan 

av korrelationer mellan de variabler som ingår i de senare linjära 

regressionsanalyserna. I analyserna inkluderas de variabler som behövs för att kunna 
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besvara studiens hypotes men det inkluderas även kontrollvariabler för att se om det 

finns andra faktorer som påverkar mäns uttag av föräldraledighet. 

 

Korrelationsmatris 

 
I denna korrelationsmatris används Pearsons r för att mäta sambandet mellan de 

variabler som ingår i analyserna. I tabell 2 kan vi utläsa att män föräldraledig inte har 

en signifikant korrelation med föräldrar utbildningsnivå, alltså den variabeln som står 

för vår hypotes.  
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Tabell 2. Bivariat korrelationsmatris. Sambandet kan anta 

värden mellan -1 till 1, där ett högre absolut värde 

indikerar ett starkare samband. 

 

 
Män 

föräldraledi

g 

 Föräldrar 

utbildningsniv

å 

Män 

utbildningsniv

å  

Bruttotimlö

n män 

Män föräldra-

ledig 

1  0,008 0,037 0,002 

Föräldrar 

utbildningsniv

å 

  1 0,279** 0,135** 

Män 

utbildningsniv

å  

   1 0,358** 

Bruttotimlön 

män 

    1 

Källa LNU 2010 *= p<0,05 **= p<0,01 ***=p<0,001 

 

 

I tabell 2 ser vi att det inte är någon variabel som har ett statistiskt signifikant 

samband med mäns uttag av föräldraledighet. Sambandet som studiens hypotes 

bygger på, det vill säga att det skulle finnas ett samband mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och mäns föräldraledighet kan alltså inte styrkas här. Det som 

däremot kan utläsas genom denna matris är det faktum att föräldrarnas 

utbildningsnivå har ett statistiskt signifikant samband med männens utbildningsnivå 

och bruttolön. Det råder även ett samband mellan mäns utbildningsnivå och 
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bruttotimlön hos män. Dessa samband är positiva vilket innebär att höga värden i den 

ena variabeln leder till höga värden den andra variabeln.  

 

Linjär regressionsanalys 

 

Tabell 3. Multivariata regressionsanalyser. Antal månader 

föräldraledighet män tagit ut är beroende variabel. 

 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Föräldrar utbildningsnivå – Högre 

än gymnasieutbildning 

0,053 -0,015 0,084 

Föräldrar utbildningsnivå – Vet ej 

Referenskategori = Till och med 

gymnasieutbildning  

-0,442 

 

-0422 -0,677 

Utbildningsnivå hos män  

(0 = till och med gymnasieutbildning, 

1= högre än gymnasieutbildning) 

 
0,212 0,133 

Bruttotimlön 
  

-0,110 

n 771 771 771 

Intercept 0,963*** 0,879*** 1,631 

R2 0,001 0,002 0,003 

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



18  

I tabell 3 kan vi utläsa hur de oberoende variablerna som använts i denna analys 

påverkar den beroende variabeln som är tid föräldraledighet i månader. I modell 1 

kan vi utläsa att det faktum att mäns föräldrars utbildningsnivå, inte har någon 

statistiskt signifikant påverkan på om män i sin tur är föräldralediga. Interceptet i 

modell 1 är 0,963. R2 i modell 1 visar att vi med hjälp av de inkluderade oberoende 

variablerna kan förklara 0,1 % av variansen i den beroende variabeln. I modell 2 har 

vi inkluderat kontrollvariabeln män utbildningsnivå. Med denna variabel kan vi inte 

på en statistiskt signifikant nivå säga att mäns föräldrars utbildningsnivå påverkar 

mäns uttag av föräldraledighet. I modell 2 är interceptet 0,879. R2 i denna modell är 

0,002 vilket innebär att 0,2 av variansen i mäns tid föräldraledighet i månader beror 

på mäns föräldrars utbildningsnivå samt mäns utbildningsnivå. I modell 3 har vi 

inkluderat kontrollvariabeln bruttotimlön. Trots detta kan ingen av de inkluderande 

variablerna påvisa någon statistiskt signifikant påverkan på den beroende variabeln tid 

föräldraledighet i månader. Interceptet i modell 3 är 1,631. R2 i denna modell är 

0,003, vilket innebär att endast 0,3 % av variansen i männens föräldraledighet i 

månader kan förklaras av de oberoende variabler som inkluderats i modell 3. Nedan 

görs en djupare analys av de resultat vi kan avläsa i modellerna 1-3 ovan.  

 

I tabell 2 redogör vi för sambandet mellan mäns föräldrars utbildningsnivå och den 

beroende variabeln tid föräldraledighet i månader. Denna korrelation skulle hjälpa till 

att besvara hypotesen mäns uttag av föräldraledighet påverkas av deras föräldrars 

utbildningsnivå. Det som kan utläsas i tabell 2 är att det inte finns någon direkt 

korrelation mellan föräldrarnas utbildningsnivå och mäns uttag av föräldraledighet. 

Det som däremot kan avläsas är det faktum att föräldrarnas utbildningsnivå har en 

positiv korrelation med mäns utbildningsnivå samt påvisar en statistisk signifikans på 

99 % nivå. Detta innebär att höga värden i föräldrarnas utbildningsnivå motsvarar 

höga värden i mäns utbildningsnivå. Något som teori och tidigare forskning har 

påvisat är att mäns utbildningsnivå påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Detta är 

dock ett samband som våra data inte stödjer. Våra data visar däremot ett svagt 

samband mellan mäns utbildningsnivå och mäns föräldraledighet, men sambandet är 

inte statistiskt signifikant.  

 

Inte heller i tabell 3, modell 1 upptäcks ett signifikant samband mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och mäns uttag av föräldraledighet. Vi förkastar därför hypotesen..  
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Vi kan i tabell 3 se värden för R2 i de olika modellerna. R2 är, som tidigare förklarats, 

ett värde på hur mycket av variansen i den beroende variabeln som den eller de 

oberoende variablerna förklarar. Vi kan i samtliga modeller i tabell 3 avläsa att R2 är 

väldigt lågt. Detta innebär att med de variabler vi valt att inkludera och med den data 

vi har att tillgå i princip inte kan förklara någon varians i tid föräldraledighet i 

månader.  

 

Vi har antagit, med utgångspunkt från tidigare forskning, att föräldrarnas 

utbildningsnivå skulle ha en större påverkan på mäns uttag av föräldraledighet än vad 

våra resultat påvisar. Utifrån det vi kunnat avläsa från R2 är det däremot andra 

variabler och faktorer som hade behövts för att kunna predicera värdet i det beroende 

variabeln tid föräldraledighet i månader bättre.  

 

 

Känslighetsanalys 

 

För att se om det råder skillnader mellan männen gällande hur många månader 

föräldraledighet de tagit ut testade vi att dela upp dem i två grupper efter vilket år de 

fick barn. Detta med anledning för att se hur tid föräldraledighet i månader ser ut före 

samt efter införandet av den första månaden reserverade ledigheten för den ena 

partner som infördes 1995. Vi har därför jämfört medelvärdet för månader 

föräldraledighet för dem som fått barn innan 1995 med dem som fått barn 1995 eller 

senare. I denna uppdelning kan vi se en tydlig skillnad mellan männens uttag av 

föräldraledighet där de män som fått barn innan 1995 i genomsnitt tagit ut 0,49 

månader i föräldraledighet. Männen som fått barn efter 1995 har i genomsnitt tagit ut 

1,07 månader i föräldraledighet. Som vi ser i den univariata analysen, tabell 1, är 

medelvärdet för männens uttag av föräldraledighet 0,95. Genom denna 

känslighetsanalys ser vi att materialet påvisar olika resultat beroende på om och hur 

man delar upp individerna. Vi ser här tydliga tendenser till att det är under de senaste 

åren, efter ett införande av reserverad ledighet för den ena partnern, som män tagit ut 

föräldraledighet i större utsträckning än innan. Detta kan vara bra att ha i beaktning 

vid en tolkning av uppsatsens resultat.  
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Diskussion  

 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur social bakgrund påverkar mäns uttag 

av föräldraledighet. Trots ett införande av reformer som ska främja ett jämnt uttag av 

föräldraledighet mellan könen delas den inte lika mellan män och kvinnor. Inkomst 

och utbildning har av många forskare ansetts vara de bidragande orsakerna till att 

jämna ut uppdelningen av föräldraledighet mellan könen. Men vi ville, i denna 

uppsats, undersöka vilka andra mekanismer som påverkar uppdelningen av 

föräldraledigheten. Vi ställde oss därför frågan:  

 Hur påverkas män av sina föräldrars handlingar, gällande uttag av 

föräldraledighet?  

 

Hypotesen som formulerades lyder som följer: 

 Mäns uttag av föräldraledighet påverkas av deras föräldrars utbildningsnivå. 

I vår uppsats har vi valt att fokusera på hur männens socialisation påverkar deras uttag 

av föräldraledighet. Forskning har tidigare främst fokuserat på hur kvinnor och mäns 

utbildningsnivå och lön påverkar mäns uttag av föräldraledighet (Försäkringskassan, 

2013; Nyman & Pettersson, 2003; Riksförsäkringsverket, 2002). Eftersom 80 % av de 

fall där kvinnor har högskoleutbildning inte alls delar föräldraledigheten lika 

(Försäkringskassan, 2013: 30) hoppades vi, med hjälp av fokus på socialisation, 

kunna finna varför män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor.  

Vår hypotes förkastas. Däremot kan vi se att mäns föräldrars utbildning korrelerar 

med mäns utbildning. Detta samband kan kopplas ihop med Hirdmans (2007) teori 

om att barn redan i tidig ålder handlar utifrån de förväntningar som de fått lära sig är 

”de rätta”. Med andra ord kan föräldrar påverka sina barn att utbilda sig om de själva 

har gjort det. Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan 

utbildningsnivå och uttag av föräldraledighet (Försäkringskassan, 2013; Nyman & 

Pettersson, 2003; Riksförsäkringsverket, 2002: 25). Det finns dock inget som 

bekräftar detta samband i våra analyser. Som påvisats råder det inte ett direkt 
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signifikant samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och mäns uttag av 

föräldraledighet.  

Vad är det då som skiljer våra analyser från den tidigare forskningen som vi har utgått 

ifrån som i sin tur kan ha lett till att vi fått andra resultat än dem? 

Riksförsäkringsverket (2002: 13 - 29) har i sin studie, för att ta reda på i vilken 

utsträckning fäder tar ut föräldraledighet, kontrollerat för en rad andra faktorer som 

kan påverka deras möjligheter att ta ut föräldraledighet. Exempelvis har de 

kontrollerat för mottagning av socialbidrag samt jämfört fädernas föräldraledighet i 

förhållande till mödrarna. De har också haft möjlighet att jämföra pappaledigheten i 

förhållande till det faktiska barnafödandet och analyserat hur detta skiljer sig åt 

mellan olika år samt hur reformer som införs påverkar det faktiska barnafödandet. 

Våra resultat hade med stor sannolikhet sett annorlunda ut om vi hade tagit hänsyn till 

dessa aspekter. Nyman och Pettersson (2003) använde sig av liknande variabler som 

vi gjorde i sina analyser, dock kan vi i våra analyser inte bekräfta att utbildning 

korrelerar med uttag av föräldraledighet. De har i båda dessa studier använt sig av 

registerdata vilket ger mer tillförlitliga och generaliserbara resultat vilket också kan 

vara en anledning till att våra resultat är annorlunda än de man kommit fram till i 

dessa två studier.  

Att attityder hos omgivningen kan påverka ens val har ovan konstaterats (Kearney 

m.fl., 2000) och kan därmed vara en bidragande faktor till att ojämlikheter på ett plan 

kan leda till ojämlikheter på ett annat. Trots att man är för en jämnare uppdelning av 

föräldraledighet med sin partner kan alltså ens uppväxtförhållanden påverka ens 

förutsättningar till att dela upp föräldraledigheten jämlikt med sin partner (jfr 

Duvander m.fl., 2015: 150).  

En anledning till att hypotesen inte fick stöd skulle också kunna vara att det finns 

andra ”agenter” än föräldrarna som socialiserar männen. Utfallet skulle istället kunna 

bero på den umgängeskrets männen har, arbetskollegor eller rent av klimatet som 

finns på arbetsplatsen vid påverkandet av en chef. Dessa är exempel på vad Berger 

och Luckmann (1991: 158) kallar för den sekundära socialisationen. Denna 

socialisation är en fortsättning på den primära socialisationen som personer får genom 

sina föräldrar eller andra nära personer under de första åren i livet. Den sekundära 

socialisationen skulle alltså kunna förklarar varför föräldrarnas utbildningsnivå inte är 
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en tillräckligt stark bidragande faktor till vad som påverkar män att ta ut 

föräldraledighet utan att det istället finns andra avgörande socialisationsprocesser. 

Dock är fortfarande den patriarkala legitimiteten troligtvis en anledning till att det 

råder en viss tröghet gällande ett jämlikt uttag av föräldraledigheten mellan könen.  

 

Något som skulle kunna vara problematiskt och som bör funderas över är det faktum 

att det i våra analyser är 83 % av dem som har barn som inte alls varit föräldralediga. 

Detta gör att vi inte har så stor variation i tid föräldraledighet i månader. 1980 

infördes den så kallade tillfälliga föräldrapenningen, även kallat pappadagar, vilket 

innebär att män kan nyttja 10 dagar pappaledighet direkt efter att barnet fötts. Det kan 

vara värt att fundera över om männen som svarat på denna studie inte har räknat med 

dessa 10 dagar eller helt enkelt glömt bort dem. Eventuellt att de avrundat neråt till 0 

månader, trots att det varit hemma i någon utsträckning. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att det är så pass få män som inte har varit föräldralediga i vårt 

datamaterial.  

 

Något annat som är värt att fundera kring när det gäller datamaterialet som använts i 

denna studie är det faktum att respondenterna är upp till 75 år gamla (SOFI 2015: 2). 

Detta kan vara ett problem med tanke på att det är främst sedan införandet av den 

ledighet som är reserverad för den ena partnern som män utökat sin föräldraledighet. 

Det som också hade förenklat våra analyser och troligtvis gett oss en större variation 

är att inkludera variabeln ålder och jämföra hur olika åldersgrupper av män tagit ut 

föräldraledighet då det finns signifikanta resultat som visar att männens ålder 

påverkar deras uttag av föräldraledighet (Almqvist & Duvander, 2014).  

 

Med utgångspunkt från R2 i denna studie ser vi tydligt att det finns andra parametrar 

som väger tyngre i valet för hur mycket män är föräldralediga. Vi har dock sett att 

våra resultat går i linje med många andra på så sätt att de visar att utbildningsnivå är 

en viktig orsak till hur mycket föräldraledighet män tar ut. Men det ojämna uttaget 

som råder mellan kvinnor och män skulle kunna vara ett resultat av en rådande 

ojämlikhet på andra plan (Bekkengen, 1999: 38). Vi drar slutsatsen att det troligtvis 

finns andra betydande faktorer, än de vi har kontrollerat för, som avgör hur mycket 

föräldraledighet män tar ut.  
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Med facit i hand kan man fråga sig om vi verkligen har använt oss av de bästa 

variablerna för att mäta social bakgrund. Vi ifrågasätter detta genom att utgå från 

Byrmans (2011: 50 – 51) definition på olika typer av validitet. Den så kallade 

mätningsvaliditeten, eller begreppsvaliditeten om man vill, handlar om måttet för 

begreppet social bakgrund verkligen mäter det som det betecknas mäta. Efter att ha 

studerat andra variabler i LNU 2010:s kodbok noggrant kan vi konstatera att andra 

variabler som kan mäta social bakgrund bör ha tagits med i våra analyser. Man skulle 

kunna tänka sig att social bakgrund kan mätas genom andra variabler än föräldrars 

utbildningsnivå. Vi har ovan konstaterat att primär och sekundär socialisation 

påverkar ens handlingar och med utgångspunkt från detta hade vi kunnat mäta hur 

bland annat bostadsförhållanden, (bl.a. boendeyta, boendekostnad, problem i 

bostadsområde) uppväxtförhållanden, (bl.a. om båda föräldrarna är födda i Sverige, 

migrationsålder) samt sociala nätverk (vänskapsförbindelser) påverkar mäns uttag av 

föräldraledighet. Föräldrars utbildning kan helt enkelt inte vara det enda som kan 

mäta social bakgrund. Detta skulle kunna förklara att R2 är så lågt som det är i våra 

analyser. De ovan beskrivna variablerna skulle alltså också kunna påverka mäns uttag 

av föräldraledighet och därmed förklara mer av variansen. Det vi i våra analyser utger 

för att vara social bakgrund är med andra ord endast en del av social bakgrund och 

kan endast delvis avläsas i hypotesen. Detta bekräftar också Duvander m.fl. (2015: 

150) då de visar att socioekonomiska uppväxtförhållanden påverkar ens 

förutsättningar att agera. Poängteras bör dock att vi utgår från frågeställningen hur 

påverkas män av sina föräldrars handlingar, gällande uttag av föräldraledighet?  

vilket motiverar våra val av medtagna variabler.  

 

Framtida forskning 
 

1995 instiftades den första reserverade månaden av föräldraledigheten som endast den 

ena partnern kan nyttja. Duvander m.fl. (2015) menar att det är denna reform som har 

lett till en förändring i uttag av föräldraledighet hos män.  

 

 

 

.  
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Med utgångspunkt från detta skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

studie i framtiden och då endast gällande de män som fått barn efter 1995. Det skulle 

även vara intressant att utveckla komponenter för att mäta social bakgrund då det 

uppenbarligen består av fler komponenter än de vi använt oss av i denna uppsats.  
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