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Sammanfattning 

Pappors andel av antalet uttagna föräldrapenningdagar har sedan föräldraförsäkringen 

infördes i Sverige 1974 ökat stadigt från 0,5 procent av det totala antalet dagar till cirka 

28 procent 2018. Trots att pappor tar ut en allt större del av föräldraledigheten finns det 

än idag stora skillnader i ledighetsuttag mellan kvinnor och män. Utvecklingen går 

emellertid mot att pappor tar ut allt fler föräldrapenningdagar. Trenden i mäns uttag 

pekar samtidigt på en polarisering i användandet av försäkringen, mellan en relativt 

konstant grupp pappor som använder ingen eller mycket liten föräldrapenning och en 

växande grupp pappor som använder tämligen många föräldrapenningdagar. Tidigare 

analyser har visat att det finns ett samband mellan mäns uttag av föräldraledighet och 

individfaktorer som exempelvis pappans utbildningsnivå. Högre utbildning kopplas ofta 

till mer egalitära och progressiva attityder till könsroller och föräldraskap. Även den 

inbördes relationen mellan mammans och pappans individuella socioekonomiska status 

har visat sig vara av betydelse för pappans uttag av föräldraledighet. Studien ämnar 

belysa skillnader i föräldraledighetsuttag mellan grupper av män genom att undersöka 

vilka faktorer som är avgörande för mäns uttag av föräldraledighet med hjälp av data 

från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. Resultatet visar inte på något signifikant 

samband mellan pappans utbildningsnivå och uttag av föräldraledighet. Tanken på att 

högre utbildningsnivå leder till mer egalitära attityder och därigenom till ett ökat uttag 

av föräldraledighet stämmer inte överens med resultatet i den här studien. När det gäller 

mammans och pappans resurser och individfaktorer i relation till varandra framträder 

inget entydigt samband. Resultatet tyder snarare på att skillnader i resurser mellan 

föräldrapar är av större betydelse för mäns uttag av föräldraledighet än skillnader i 

resurser inom föräldraparet.  
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Inledning  

När föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 gavs både mammor och pappor rätt till 

ekonomisk ersättning för vård av barn under barnets första levnadsår. Föräldraförsäkringen 

var då unik i sitt slag eftersom den tydligt synliggjorde och erkände pappors aktiva roll i 

föräldraskapet och omvårdnadsarbetet (Duvander, Ferrarini & Johansson 2015; Duvander 

2017). Det första året tog mammorna ut 95,5 procent av alla dagarna medan papporna tog ut 

0,5 procent av dagarna (Försäkringskassan 2018a). Sedan dess har männens andel av uttagna 

föräldrapenningdagar förändrats väsentligt. Flera betydande förändringar i 

föräldraförsäkringen har också genomförts sedan införandet, ofta med det uttalade syftet att få 

ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen (Duvander, Ferrarini & Johansson 2015). 

Föräldrapenningen har förlängts, reserverade månader har införts och en jämställdhetsbonus 

har testats, för att nämna några. Utvecklingen mot ett mer jämställt nyttjande av 

föräldraförsäkringen har därefter gått stadigt men långsamt framåt (Duvander 2017).   

 

Även om pappor tar ut en allt större del av föräldraförsäkringen kvarstår dock betydande 

skillnader mellan kvinnor och män än idag. Fördelningen i procent mellan mammor och 

pappor är idag 72,4 mot 27,6. Det innebär att pappor endast använder drygt en fjärdedel av 

alla dagarna, vilket tyder på att det är lång väg kvar till ett jämställt uttag av 

föräldrapenningen mellan kvinnor och män (Försäkringskassan 2017). Dessa kvarstående 

skillnader lyfts ofta fram som en bidragande orsak till de könsskillnader som finns vad gäller 

arbetstidsutbud, inkomster och pensioner samt deltagande i hushålls- och omvårdnadsarbetet 

(Duvander, Ferrarini & Johansson 2015). Ett mer jämställt nyttjande föräldraförsäkringen 

väntas således kunna påverka jämställdheten såväl inom hemmet som på arbetsmarknaden. 

Ett ökat uttag av föräldraledighet bland pappor väntas även få positiva effekter för barnets 

välfärd på lång sikt, eftersom barnet därmed ges tillgång till båda sina föräldrar och 

därigenom får möjlighet att knyta an till pappan under sina första levnadsår (Haas & Hwang 

2008; Duvander & Jans 2009; Duvander, Ferrarini & Johansson 2015).  

 

Skillnaden mellan vilka män som tar ut och vilka som inte tar ut föräldraledighet har 

emellertid blivit större de senaste åren (Försäkringskassan 2012). Omkring en fjärdedel av alla 

pappor tar inte ut någon föräldrapenning 24 månader efter barnets födelse, trots införandet av 
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reformer. Den andel pappor som använder ingen eller mycket liten föräldrapenningen har 

varit mer eller mindre oförändrad sedan mitten av 1990-talet. Samtidigt har andelen pappor 

som använder allt fler föräldrapenningdagar ökat under samma period, vilket pekar på en 

polarisering i uttaget mellan en grupp pappor som använder ingen eller mycket liten 

föräldrapenningen och en grupp pappor som använder tämligen många föräldrapenningdagar 

(Inspektionen för Socialförsäkringen 2012; Försäkringskassan 2012). Skillnader i 

ledighetsuttag mellan grupper av män är såldes viktiga att uppmärksam, särskilt eftersom de 

kan medföra skillnader i barns tillgång till sina båda föräldrar under uppväxtåren (Duvander, 

Ferrarini & Johansson 2015). Men också för att kunna nå målet om ett jämställt nyttjande av 

föräldraförsäkringen mellan kvinnor och män.  

 

Tidigare analyser har visat att skillnader i hur grupper av män använder föräldrapenningen till 

stor del karakteriseras av skillnader i socioekonomisk status, där högutbildade pappor oftare 

tar ut en större andel av föräldradagarna än pappor med lägre utbildning (ibid). Högutbildade 

pappor antas ofta ha mindre traditionella attityder kopplat till könsroller och föräldraskap 

(Duvander & Viklund 2014; Geisler & Kreyenfeld 2011). Analyser har även visat att 

individfaktorer hos mamman, såsom exempelvis utbildningsnivå och ålder, är viktiga aspekter 

för pappans uttag av föräldraledighet. Det kan tyda på att det inte enbart är pappans faktiska 

socioekonomiska position som är av betydelse, utan även hans position i relation till mamman 

(Försäkringskassan 2013; Duvander & Viklund 2014). 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att belysa skillnader i föräldraledighetsuttag mellan grupper av män 

genom att undersöka vilka faktorer som är avgörande för mäns uttag av föräldraledighet. 

Studiens syfte är motiverat av att det än idag kvarstår betydande skillnader i ledighetuttag 

mellan kvinnor och män, trots införandet av flera reformer. Utvecklingen har gått mot att 

pappor tar ut allt fler föräldrapenningdagar. Trenden i mäns uttag pekar samtidigt på en 

polarisering i användandet av försäkringen. Studiens syfte är därmed att bidra till en ökad 

förståelse om vilka faktorer som främjar, respektive hindrar, mäns uttag av föräldraledighet.   

 

• Finns det ett samband mellan mäns utbildningsnivå och deras uttag av 

föräldraledighet?  
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• Finns det ett samband mellan heterosexuella föräldrapars skillnader i utbildningsnivå 

och mäns uttag av föräldraledighet?  

• Finns det ett samband mellan heterosexuella föräldrapars åldersskillnader och mäns 

uttag av föräldraledighet?  

Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att enbart innefatta män i heterosexuella parförhållanden med 

hemmaboende barn födda mellan 1992 och 2010. Fokus i denna studie ligger endast på 

individfaktorer hos pappan samt på mammans och pappans resurser i relation till varandra, 

även om andra faktorer på arbetsmarknaden såsom exempelvis arbetsmarknadssektor och 

attityden hos arbetsgivaren också har visat sig ha betydelse för mäns uttag av föräldraledighet 

(Duvander, Ferrarini & Johansson 2015; Inspektionen för socialförsäkringen 2012; Haas, 

Allard & Hwang 2002). Den här studien använder inte registeruppgifter om uttagna 

föräldrapenningdagar, utan använder endast ett mått bestående av föräldrarnas uppskattade 

föräldraledighetslängd. Föräldrapenninguttag används dock synonymt med föräldraledighet i 

den här studien. Det bör dock påpekas att föräldrapenninguttag och föräldraledighet utgör två 

skilda aspekter av föräldraledigheten. Följande åtskillnad behandlas längre i texten.   

Disposition 

I nästkommande del ges en bakgrund till föräldraförsäkringen och föräldraledighet i Sverige. 

Därefter redogörs för de teorier och tidigare forskning som används som utgångspunkt för 

studien. Sedan följer ett data- och metodavsnitt.  I detta avsnitt beskrivs vilken data som ligger 

till grund för studien, vilka variabler som ingår och hur de har kodats, vilka metoder som 

använts för analysen och vilka begränsningar som finns med studien. Nästföljande avsnitt 

presenterar och analyserar studiens resultat. Därefter diskuteras resultaten med utgångspunkt i 

det teoretiska ramverket. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning.   
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Föräldraförsäkringen i Sverige  

I Sverige har föräldrar rätt till föräldrapenning som ger ekonomisk ersättning med anledning 

av barns födelse eller adoption. Ersättningen ges under sammanlagt 480 dagar per barn och 

uppgår till 77,6 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten upp till 10 prisbasbelopp (455 

000 kr) för 390 dagar, vilket år 2018 motsvarar högst 967 kronor per dag1 (Försäkringskassan 

2018b; Försäkringskassan 2018c; Inspektionen för socialförsäkringen 2013). För de 

resterande 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag, oberoende av den tidigare 

inkomsten. För att få rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå krävs att föräldern har 

arbetat minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Om föräldern inte uppfyller 

240-dagarsvillkoret betalas en väsentligt lägre grundnivå ut på 250 kronor per dag 

(Försäkringskassan 2018b; Duvander, Ferrarini & Johansson 2015). Föräldrapenningen kan 

tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedel eller en åttondels ersättning per dag och 

mellan 1 till 7 dagar per vecka (Försäkringskassan 2018a; Inspektionen för socialförsäkringen 

2012; 2013).  Ersättningen för barn födda till och med 2013 kan användas som längst till 

barnet är åtta år eller slutar sitt första skolår. För barn födda från och med januari 2014 måste 

80 procent av föräldrapenningen användas innan barnets fyraårsdag. Resterande dagar kan 

användas till dess barnet fyller 12 år eller slutar årskurs fem (Försäkringskassan 2018b; 

Duvander 2017). Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar rätt att vara lediga från arbetet för 

vård av barn fram till dess att barnet är 18 månader, oavsett om föräldern tar ut 

föräldrapenning eller inte. Därefter har föräldern rätt till ledighet om föräldrapenning tas ut 

(Försäkringskassan 2018a; Inspektionen för socialförsäkringen 2013). På grund av 

flexibiliteten i föräldrapenningen och möjligheten att vara hemma utan ersättning under 

barnets första 18 månader kan den faktiska ledighetens längd överstiga summan av antalet 

ersättningsberättigade dagar (Inspektionen för socialförsäkringen 2013; Duvander 2017).   

 

                                                 

1 Det bör dock påpekas att många arbetsgivare betalar en extra ersättning utöver de 77,6 procenten från 

Försäkringskassan (s.k. föräldralön). Sådan föräldralön är ofta en del av kollektivavtal och skiljer sig 

således åt beroende på vilket kollektivavtal föräldern omfattas av och hur länge föräldern har varit 

anställd. Ett vanligt avtal om föräldralön brukar dock omfatta cirka 90 procent av inkomsten över 

lönetaket och cirka 10 procent av inkomsten under lönetaket (Inspektionen för socialförsäkringen 2013; 

Duvander, Ferrarini & Johansson 2015).   
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När föräldraledighet infördes i Sverige 1974 var männens andel av föräldrapenningdagarna 

0,5 procent. Sedan dess har männens andel ökat stadigt men långsamt, och idag är 

fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 72,4 mot 27,6 (Försäkringskassan 

2017; Duvander, Ferrarini & Johansson 2015). Flera reformer har också genomförts i syfte att 

uppnå ett mer jämlikt uttag. År 1995 reserverades en månad i föräldraförsäkringen för vardera 

föräldern (vanligtvis kallad pappamånad). Den första pappamånaden följdes av en andra 

reserverad månad 2002 och en tredje reserverad månad 2016. År 2008 infördes även en 

jämställdhetsbonus för att öka incitament att dela föräldrapenningen mer jämställt. 

Jämställdhetsbonusen fick dock ingen genomslagskraft och slopades 2017 (Inspektionen för 

socialförsäkringen 2012; Duvander 2017). Att reservera delar av försäkringen för vardera 

föräldern har emellertid haft större betydelse för männens uttag (Inspektionen för 

socialförsäkringen 2012; 2013). Den första pappamånaden ökade det genomsnittliga antalet 

använda föräldrapenningdagar bland pappor. Den största ökningen skedde bland pappor med 

låg utbildning och inkomst, det vill säga grupper av män där relativt få pappor använt någon 

föräldrapenning tidigare (Inspektionen för socialförsäkringen 2012). Detta innebar att uttaget 

blev jämnare inte bara mellan män och kvinnor, utan även mellan olika grupper av män 

(Duvander, Ferrarini & Johansson 2015). Även den andra månaden påverkade uttaget positivt, 

men här skedde den största ökningen bland pappor med medelhög utbildning och inkomst 

varpå skillnaderna i uttag mellan olika grupper av män åter ökade (Inspektionen för 

socialförsäkringen 2012). Effekterna av den tredje pappamånaden är ännu inte 

färdiganalyserade.  

Teori och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som 

ligger till grund för studien. Stycket inleds med ekonomiska teorier om specialisering och 

relativa resurser samt tidigare forskning kopplat till dessa. Därefter redogörs för 

genusteoretiska förklaringsmodeller kopplat till maskulinitet och förändrade attityder till 

könsroller och föräldraskap. 
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Specialiseringsteorin  

Enligt Gary S. Beckers specialiseringsteori tjänar familjer mest på en specialisering av 

uppgifter mellan partnerna, där respektive partner specialiserar sig på det arbete som han eller 

hon gör bäst (Becker 1985; 1991; Boye & Evertsson 2014). Utgångspunkten är att hushållet är 

en nyttomaximerande enhet där partnerna agerar gemensamt för att fördela sin tid så effektivt 

som möjligt för att därigenom maximera hushållets nytta (Becker 1985; 1991; Ahrne & 

Roman 1997). Arbetsfördelningen inom hushållet antas därmed avgöras av partnernas 

respektive marginalproduktivitet. Hushållet låter sålunda den som har högst 

marknadsproduktivitet – och därmed störst inkomstpotential – huvudsakligen ägna sig åt 

förvärvsarbete, medan den som har högst produktivitet i hemmet istället utför merparten av 

hushållsarbetet (Becker 1991).  

 

Eftersom män i de flesta familjer tjänar mer än kvinnor – och därmed bidrar med den största 

delen till hushållsinkomsten – framstår det enligt specialiseringsteorin som mest ekonomiskt 

rationellt för familjen att låta mannen specialisera sig på förvärvsarbetet, medan kvinnan 

ägnar mer tid åt hushållsarbete. Därtill framstår det som mest rimligt att låta mannen ta 

kortare föräldraledighet och istället låta kvinnan ta ut merparten av föräldraledigheten, 

eftersom detta blir den minst kostsamma lösningen ur familjens synvinkel (Ahrne & Roman 

1997). Fördelningen av föräldraledighetsuttaget kan enligt teorin sålunda ses som ett tecken 

på ekonomiskt rationellt beslutfattande inom hushållet. Genom att förskjuta merparten av 

uttaget av föräldraledigheten mot den part med lägst inkomstpotential, maximerar nämligen 

partnerna hushållsinkomsten och därigenom även hushållets producerade välfärd (Becker 

1985; Boye & Evertsson 2014; Aisarve & Boye 2012).  

 

En invändning mot specialiseringsteorin som ofta lyfts fram är att den bortser från 

maktförhållanden och dominans inom hushållet. Till exempel säger teorin inget om hur 

familjen fördelar sina resurser mellan familjemedlemmarna. Det har dock visat sig att 

partnern som bidrar med merparten av penninginkomsterna tenderar att ha större inflytande 

över konsumtionen i hushållet jämfört med partnern som bidrar mest med hushållsarbete. Det 

innebär i praktiken att kvinnor i allmänhet förlorar både ekonomiskt och maktmässigt genom 

att specialisera sig i hushållet (Nyman 2002). En ytterligare invändning är att teorin förutsätter 

att makarna i hushållet är helt överens om vad som är ”familjens bästa”. Det som är rationellt 
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för den ena partnern behöver dock inte nödvändigtvis vara rationellt för den andra partnern 

(Ahrne & Roman 1997).   

 

Även om Beckers specialiseringsteori i viss mån kan tyckas förenklande kan den fortfarande 

bidra till att förklara den skeva fördelningen av föräldrapenningen och varför det är mindre 

vanligt att männen tar ut en större andel av föräldraledigheten (Boye & Evertsson 2014). 

Ekonomiska motiv i termer av att minimera de totala, förlorade inkomsterna i hushållet är ett 

återkommande tema när föräldrar resonerar och fattar beslut kring uppdelningen av 

föräldraledigheten (SOU 2004: 70; Aisarve & Boye 2012). I en SIFO-undersökning på 

uppdrag av Försäkringskassan (2016) angav närmare 50 procent av männen att familjens 

ekonomi var den främsta orsaken till att deras partner tog ut mer föräldraledighet. Samtidigt 

visar statistik från Försäkringskassan att kvinnor tenderar att ta ur mer ledighet även i de fall 

de bidar med merparten av hushållsinkomsten (Försäkringskassan 2017). I en studie från 2016 

jämfördes även inkomstskillnaderna inom lesbiska och heterosexuella par, innan och efter 

paren blev föräldrar. Resultatet från studien visar att lesbiska par väljer en mer jämställd 

fördelning, även vid jämförbara ekonomiska förhållanden innan paren fick barn (Moberg 

2016). Detta tyder på att kvinnor och mäns uppdelning av föräldraledighet inte enbart kan 

förklaras av ekonomiskt rationellt beteende, utan även kan relateras till traditionella normer 

och värderingar kopplat till könsroller (Moberg 2016; SOU 2017: 101).           

Det relativa resursperspektivet  

Det relativa resursperspektivet tar till skillnad från specialiseringsteorin explicit hänsyn till att 

det kan råda intressekonflikter inom hushållen (Duvander & Viklund 2014; Lundberg & 

Pollak 2003). Teorin handlar ursprungligen om arbetsfördelning i hushållet och om hushållets 

konsumtionsmönster, men är också tillämpbar på hur uttaget av föräldrapenningen fördelas i 

hushållet (Försäkringskassan 2010; Aisarve & Boye 2012; Boye & Evertsson 2014).  

 

Enligt det relativa resursperspektivet ses tillgången till resurser som avgörande för inflytande i 

förhandlingar och beslutsprocesser om exempelvis föräldraledighet mellan de parter som 

ingår i hushållet (Ahrne & Roman 1997; Aisarve & Boye 2012). Fördelningen av resurser, så 

som ekonomiska resurser (lön, inkomst, förmögenhet och humankapital) och social position, 

antas påverka maktfördelningen i hushållet och därigenom förutsättningarna för förhandlingar 

och beslutfattande mellan partnerna (Boye & Evertsson 2014; Aisarve & Boye 2011). Vidare 
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antas den inbördes relationen mellan mammans och pappans resurser skapa ett beroende 

mellan partnerna i ett förhållande, där den föräldern som bidrar med mer av en resurs som 

båda föräldrarna är beroende av är den med störst oberoende (Ahrne & Roman 1997; Aisarve 

& Boye 2011; 2012). Partnern med mest resurser antas därmed ha större inflytande över 

utgången av förhandlingar och beslutsprocesser och kan således förhandla bort uppgifter som 

han eller hon upplever som antingen besvärande eller tråkiga, så som exempelvis 

hushållsarbete och/eller föräldraledighet (Geisler & Kreyenfeld 2011; Duvander & Viklund 

2014). Den skeva fördelningen av föräldrapenningen som observeras skulle därmed kunna 

förklaras av männens i allmänhet större relativa resurser – i form av framförallt ekonomiska 

resurser – vilka ger dem större inflytande att förhandla bort och därmed avstår större delen av 

föräldraledigheten till sina partners (Roman 2014; Geisler & Kreyenfeld 2011). Det bör 

samtidigt understrykas att teorin bygger på åtminstone ett problematiskt antagande (Ahrne 

och Roman 1997). I ett relativt resursperspektiv ses nämligen hushållsarbete som ett arbete 

alla önskar undvika (Boye & Evertsson 2014). Det går dock inte att på samma sätt anta att alla 

föräldrar vill undvika föräldraledigheten, eftersom den tvärtom kan vara något 

eftertraktansvärt (Aisarve & Boye 2012). Teorin om relativa resurser kan med andra ord inte 

förutsäga huruvida partnern med mest resurser kommer förhandla bort föräldraledigheten, 

utan enbart att denne kommer ha större inflytande över utgången av förhandlingar och 

beslutprocesser kopplat till fördelningen av föräldraledigheten (ibid).  

 

Teorin om att föräldrarnas relativa resurser inverkar på uppdelningen av föräldraledigheten 

har endast fått begränsat stöd i studier av svensk data (Roman 2014; Ahrne & Roman 1997; 

Aisarve & Boye 2012; Josefsson 2007). Flera olika typer av relativa resurser har dock visat på 

viss samvariation med uppdelningen av föräldraledighet. Sannolikheten för att föräldrarna 

delar mer lika på föräldrapenningdagarna har visat sig öka i de fall föräldrarna tjänar lika 

mycket eller när kvinnan tjänar merparten av hushållsinkomsten (Försäkringskassan 2013; 

Ahrne & Roman 1997; Duvander & Viklund 2014; SOU 2017:101). Även föräldrapars 

skillnader i utbildningsnivå och ålder har visat sig ha betydelse för fördelningen av 

föräldraledigheten. I de fall partnerna har en motsvarande hög utbildningsnivå eller när 

kvinnan har högre utbildning än sin partner tenderar mannen att ta ut en större andel 

föräldrapenning, medan omvänt förhållande gäller när mannen har högst utbildning 

(Försäkringskassan 2013; Inspektionen för socialförsäkring 2013; Duvander & Viklund 2014; 

Geisler & Kreyenfeld 2011). Sannolikheten för att mannen tar ut en större andel 

föräldrapenning har även visat sig öka när föräldrarna är jämngamla eller när kvinnan är äldre 
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än mannen (Geisler & Kreyenfeld 2011; Rothstein 2006; Försäkringskassan 2013; Duvander 

& Viklund 2014). Det har samtidigt visat sig att kvinnor tar ut en större andel föräldraledighet 

även i de fall de har mest resurser, vilket tyder på att det inte enbart är föräldrarnas relativa 

resurser som är av betydelse för mammor och pappors uttagsmönster. Utan även olika 

normativa ordningar såsom exempelvis genusordningen (Roman 2014; Aisarve & Boye 

2012). 

Genusperspektiv 

Ett alternativt perspektiv till de ekonomiska teorierna är det genuskonstruktivistiska. Enligt 

teorin om ’doing gender’ – att ”göra kön” ses genus som något som skapas och omskapas 

genom vardagliga praktiker. Kön skapas och reproduceras i alla sociala sammanhang (West & 

Zimmerman 1987). Kön görs dock inte helt och hållet fritt, utan hänsyn måste tas till så väl 

strukturer som normer gällande hur vi bör agera utifrån om vi definieras som man eller kvinna 

(ibid.). Förväntningarna kan visserligen se olika ut beroende på situation, men vanligen finns 

det vissa normer om vad som anses manligt och kvinnligt i en given kultur. Om mannen 

försörjer familjen medan kvinnan stannar hemma med barnen manifesteras inte bara 

traditionella normer utan det återskapar också ett manligt och ett feminint genus som bekräftar 

och stärker könsskillnaderna mellan könen (West & Zimmerman 1987; Boye & Evertsson 

2014). Om föräldrarna däremot bryter mot etablerade könsnormer och fördelar arbetet mer 

jämställt kan det väcka negativa reaktioner från omgivningen (ibid.).  

 

Normer kring vad som anses vara manligt och kvinnligt kan därmed ge en förklaring till 

varför föräldraledighetsuttaget är ojämnt fördelat mellan kvinnor och män, något som tidigare 

forskning också visat på ( Plantin 2007; Aisarve & Boye 2012). Viktigt för den här studien är 

dock att förstå hur just manliga normer påverkar skillnader i mäns föräldraledighetsuttag. 

Enligt Connell (2008) är manligt och kvinnligt inga homogena begrepp, eftersom kön görs i 

all social interaktion påverkas det också av andra sociala strukturer som exempelvis klass. 

Begreppet hegemonisk maskulinitet blir här viktigt för att förstå hur olika mansideal skapas. 

Connell beskriver hegemonisk maskulinitet som det kulturella ideal som för närvarande bäst 

lyckas reproducerar mäns makt över kvinnor. Och även om det är få män som lyckas leva upp 

till idealet är något som de flesta män kan dra nytta av och sträva efter (Connell 2008:115). 

Det innebär att män i olika grad positionerar sig kring idealet när de uttrycker sin manlighet. 

Skapandet av maskuliniteter påverkas dock även av institutionella och ekonomiska strukturer 
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(Connell 2008:69–70). Exempelvis har hårt och tufft kroppsarbete inom industrin varit ett sätt 

för arbetaklassmän att demonstrera sin manlighet (ibid.). Men när strukturomvandlingar i 

ekonomin har gjort att industrijobben blivit färre samtidigt som tjänstesektorn växt, har också 

vad som anses som manligt respektive icke-manligt omdefinierats (Nayak 2003). I takt med 

att arbetslivet har förändrats har exempelvis värdet av flexibilitet, kommunikation och 

självrepresentation ökat, samtidigt betydelsen av kroppslig styrka allt mer har marginaliserats 

(Connell & Wood 2005; Nayak 2006). Härigenom har även sättet att uttrycka sin manlighet 

också förändrats. Arbetarklassmän kan således tänkas ha svårare att leva upp till idealen om 

”den nya mannen” och håller därför fast vid traditionella könsroller inom andra områden, så 

som exempelvis familjen (Nyak 2003; Johansson & Klinth 2007; Platin 2007).  

 

Tidigare analyser har också visat att mäns syn på könsroller och föräldraskap till stor del är 

avhängigt mannen sociala position. I Platins (2007) intervjustudie med 30 svenska föräldrapar 

från olika samhällsklasser framkom att synen på föräldraskap hade betydelse för hur mycket 

föräldraledighet mannen tog ut. Arbetarklassmännen i studien gav uttryck för en mer 

traditionell syn på papparollen och såg föräldraskapet som ett sätt ge uttryck för en mer 

traditionell maskulinitet genom att ta ut lite föräldraledighet. Medelklassmännen såg däremot 

faderskapet som en ny erfarenhet och ett sätt att utveckla nya sidor av sig själv tog därmed ut 

förhållandevis mycket föräldraledighet (Platin 2007). Detta går i linje med Brandth och 

Kvandes (1998) norska intervjustudie som fann de att de män som kände sig mest bekväma 

med att vara föräldralediga var de som i hög grad representerar den hegemoniska 

maskuliniteten. På grund av att de var högutbildade och väletablerade på arbetsmarknaden 

upplevde de inte sin manlighet hotad när de var hemma med sina barn. Snarare såg de 

barnomsorgen som en del i skapandet av sin maskulina identitet då det i deras närmaste 

omgivning ansågs ”coolt” att ta hand om barn. Samtidighet fanns det män i studien som inte 

hanterade föräldraledigheten lika bra. Gemensamt för denna grupp var att de inte hade samma 

förankring till arbetslivet (Brandth & Kvande 1998).  

 

Att traditionella könsroller kommit att ifrågasättas i takt med att arbetslivet förändras är något 

som Ronal Inglehart inte ser som någon tillfällighet. I sin teori kallad ’value change theory’ 

argumenterar han för att utvecklingen från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle lett 

till mer humanistiska värderingar, vilket också inkluderar en mer egalitär och progressiv syn 

på könsroller och föräldraskap (Inglehart, Basanez & Moreno 1998). Där de materialistiska 

värderingarna kopplade till det industriella samhället främst värdesätter ekonomisk trygghet, 
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handlar post-materialistiska värderingar om självförverkligande och livskvalité (ibid.). Skälet 

är att människors grundläggande fokus främst ligger i de omedelbara behoven snarare än 

saker de upplever som mer avlägsna. Om inte de grundläggande materiella behoven inte är 

tillgodosedda kommer människors huvudsakliga mål därför i första hand vara att säkerställa 

sin materiella trygghet. Om de ekonomiska behoven däremot är tryggade finns ett större 

utrymme att värdesätta medmänskliga relationer så som exempelvis relationen till familj och 

barn. Eftersom den ekonomiska utvecklingen i västvärlden i de flesta fall har säkerställt dessa 

grundläggande behov, har därför också andra värden än de materiella kommit att få en större 

roll, däribland en mer liberal och egalitär inställning till könsroller och föräldraskap (Inglehart 

1997; Inglehart & Welzel 2005). Högre allmän utbildningsnivå lyfts ofta fram som en 

bidragande faktor till skiftet från materialistiska värderingar till post-materialistiska 

värderingar. Det har också visat sig att individer med högre utbildning har en mer positiv 

inställning till jämställdhet mellan könen (Inglehart 1997; Kalmijn & Kraaykamp 2007). Det 

kan också vara en av förklaringarna till att högutbildade män tar ut en större andel av 

föräldraledigheten jämfört med män med en lägre utbildningsnivå (Lappegård 2008; 

Sundström and Duvander 2002). Samtidigt poängterar Ingelhart att värderingar inte förändras 

omedelbart, varken hos den enskilde eller i samhället i stort. Eftersom människors värderingar 

i stor utsträckning grundas i de tidiga vuxenåren är det framförallt när yngre generationer – 

som har växt upp under ekonomiskt trygga förhållanden – ersätter äldre som 

värderingsförändringar i samhället får genomslag (Inglehart, Basanez & Moreno 1998). 

Data och metod 

Nedan presenteras datamaterialet som ligger till grund för denna studie, hur datamaterialet har 

samlats in och vilka etiska ställningstaganden som tagits i beaktande. Därefter görs en 

redogörelse för studiens variabler och operationaliseringar. Sedan beskrivs analysmetoderna 

för undersökningen. Avslutningsvis presenteras genomförd regressionsdiagnostik, robusttester 

samt vilka eventuella brister och begränsningar som finns i studien.  
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Data 

Datamaterialet som ligger till grund för denna studie är hämtat från 

levnadsnivåundersökningen (LNU) som genomfördes 2010 av Institutet för social forskning 

(SOFI) och Statistiska centralbyrån (SCB). LNU är en återkommande surveyundersökning 

som görs med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen i 

åldersspannet 18–75 år. Undersökningen berör frågor om faktiska levnadsförhållanden såsom 

exempelvis hälsa, utbildning, ekonomi, arbetsförhållanden och familjesituation. LNU 2010 

hade 4415 deltagare och en svarsfrekvens på 60,9 procent vilket kan betraktas som tillräckligt 

högt för en enkätundersökning (Bryman 2011:231). Utöver huvudundersökningen gjordes en 

separat undersökning där ett särskilt frågeformulär delades ut till intervjupersonernas 

partners2. I partnerdelen (Partner-LNU) svarade 2285 av LNU-deltagarnas partners, vilket 

innebar en hög svarsfrekvens då den uppgick till 76,5 procent3 (ibid.). I denna studie har både 

huvudundersökningen och partnerdelen används. Datainsamlingen i huvudundersökningen 

gjordes genom intervjuer som i de flesta fall skedde via hembesök av en intervjuare från SCB. 

Insamlingen från deltagarens partner skedde genom att en enkät lämnades vid intervjutillfället 

eller skickades till hushållet via post (Göransson & Johansson 2012). Här har även hänsyn 

tagits till de forskningsetiska principerna och LNU 2010 har godkänts av den regionala 

Etikprövningsnämnden i Stockholm4. Innan intervjuerna skickades ett brev hem till 

urvalspersonerna med information om undersökningen, vilka som genomförde den och att 

deltagandet var frivilligt (Göransson & Johansson 2012). Det gör att undersökningen 

uppfyller informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Dessutom har alla 

personuppgifter som hämtats från SCB avidentifierats innan de levererats till SOFI 

(Göransson & Johansson 2012) vilket gör att kravet om konfidentialitet uppfylls 

(Vetenskapsrådet 2002). Vidare får uppgifter om enskilda i LNU 2010 endast användas för 

forskningsändamål. För att få tillgång till LNU-data har vi inför den här studien undertecknat 

en förbindelseblankett där vi förbinder oss att följa de forskningsetiska principerna och inte 

genom bakvägen försöka identifiera deltagarna, samt att garantera att data inte sprids till 

tredje person. Detta gör att nyttjandekravet uppfylls (Vetenskapsrådet 2002).  

                                                 

2 https://www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu/dokumentation/lnu-2010 

3 Uppgifter om svarsfrekvens och antal deltagare i Partner-LNU har hämtats från kodboken för LNU 2010 

(SOFI 2018) 

4 Referensnummer 2009/5:12. 



 

 13 

Delurval 

I linje med uppsatsens syfte har det gjorts ett delurval från det ursprungliga materialet. Som 

framgick inledningsvis har studien avgränsats till att enbart innefatta män som har 

hemmaboende barn födda mellan 1992 och 2010 och som lever tillsammans med barnens 

mor. Efter dessa avgränsningar omfattar delurvalet som ligger till grund för denna studie 479 

respondenter.  

Variabler och operationalisering  

Tabell 1. Deskriptiv tabell för föräldraledighetsuttag med 

central- och spridningsmått, frekvenser och bortfall. 

 

Utfallsvariabel  Min Max  M SD Q1 Q2 Q3 n bortfall 

Föräldraledighetsuttag (dagar)  0 595    75,5    79,2 21 49    105    467  12 

                      

M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse, Q = Kvartiler  

       

Syftet med studien är att belysa skillnader i föräldraledighetsuttag mellan grupper av män 

genom att undersöka vilka faktorer som är avgörande för mäns föräldraledighetsuttag. I 

analysen används mäns uttag av föräldraledighet som utfallsvariabel (redovisas i tabell 1). 

Som diskuterades inledningsvis finns det emellertid olika aspekter av föräldraledighet. Studier 

baserade på registerdata använder vanligtvis uppgifter om uttagna föräldrapenningdagar som 

mått på föräldraledighet och tar sålunda inte hänsyn till obetald ledighet (Inspektionen för 

socialförsäkringen 2013). Den här studien baseras på surveydata och använder istället 

respondenternas självskattade föräldraledighetslängd som mått på föräldraledighet. I den här 

studien mäts föräldraledighet således i antal dagars föräldraledighet per barn, där 

respondenten själv har fått ange hur lång ledigheten har varit. Variabeln har konstruerats 

genom att dividera respondentens sammanlagda uttag av föräldraledighet med antalet barn. 

Därefter har variabeln multiplicerats med sju för att få ut dagar istället för veckor. Variabeln 

är kontinuerlig, där högre värden svarar mot ett högre genomsnittligt uttag. Fördelningen av 

samtliga förklarande variabler i undersökningen redovisas i tabell 2 nedanför.    
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Tabell 2. Deskriptiv tabell för förklarande variabler med 

frekvenser, fördelning och bortfall. 

 

Variabler  f % n Bortfall  

Utbildning  

    Grundskola  18 3,8 479 0 

Gymnasium 208 43,4 479 0 

Eftergymnasial 126 26,3 479 0 

Universitet 127 26,5 479 0 

Utbildning och partnerns utbildning  

    Man > partner 109 22,8 479 0 

Man < partner 160 33,4 479 0 

Båda grundskola 5 1 479 0 

Båda gymnasium 93 19,4 479 0 

Båda eftergymnasial 40 8,4 479 0 

Båda universitet  72 15 479 0 

Ålder 

    18-30 år 29 6,1 479 0 

31-40 år 198 41,3 479 0 

41-50 år 188 39,2 479 0 

51 år ≤ 64 13,4 479 0 

Åldersskillnader  

    Partner jämngammal  168 35,1 479 0 

Partner <  man  253 52,8 479 0 

Partner > man  59 12,1 479 

 Antal barn  

    1 barn  178 37,2 479 0 

2 barn  213 44,5 479 0 

3 barn ≤ 88 18,4 479 0 

Klassposition (EGP)  

    Arbetarkontrakt  130 27,1 479 0 

Blandat kontrakt  49 10,2 479 0 

Servicekontrakt  247 51,6 479 0 

Småegenföretagare  53 11,1 479 0 

Fixerad effekt  

    År 1992-1994  127 26,5 479 0 

Pappamånad 1 (år 95-01)  213 44,5 479 0 

Pappamånad 2 (år 02-10) 295 61,6 479 0 

          

 

 



 

 15 

Den huvudsakliga förklaringsvariabeln i analysen är utbildningsnivå hos respondenten. 

Studier har visat att utbildningsnivå är starkt korrelerat med mer jämställda attityder kring 

könsroller och att högutbildade individer är föregångare när det gäller nya idéer och 

värderingar kopplat till bland annat könsroller (Inglehart 1997; Inglehart & Welzel 2005; 

Geisler & Kreyenfeld 2011). Mot bakgrund av ovanstående antas högre utbildningsnivå hos 

respondenten här återspegla en mer barnorienterad och jämställdhetspräglad maskulinitet, 

vilket tar sig uttryck i mer egalitära attityder till könsroller och därigenom i ökad benägenhet 

att ta ut föräldraledighet. Utbildningsnivå anger respondentens högst avslutade utbildning och 

representeras av fyra dummyvariabler5: ’grundskola’, ’gymnasium’, ’eftergymnasial, ej 

universitet’ och ’universitet’ (ja ger värdet 1, annars 0).  

 

Utbildning används även för att studera föräldrapars skillnader i utbildningsnivå inverkar på 

mannens föräldraledighetsuttag. Utbildning ses här som en resurs som respektive förälder kan 

använda för att få större inflytande i förhandlingar och beslutsprocesser kopplat till 

föräldraledighetsuttag. Variablerna som mäter föräldrarnas relativa utbildningsnivå har 

konstruerats genom att subtrahera partnerns utbildningsnivå från respondentens (mannens) 

utbildningsnivå6. Baserat på tidigare studier har sedan tre dummyvariabler skapats som anger 

huruvida mannens högst avslutade utbildning är högre än, lägre än eller motsvarande 

partnerns högst avslutade utbildning: ’man > partner’, ’man < partner’ och ’motsvarande 

utbildningsnivå’ (ja ger värdet 1, annars 0). Därefter har även dummyvariabler för varje 

motsvarande utbildningsnivå hos partnerna skapats: ’båda grundskola’, ’båda gymnasium’, 

’båda eftergymnasial’ och ’båda universitet’ (ja ger värdet 1, annars 0) (Geisler & Kreyenfeld 

2011). 

 

Även åldersskillnader inom parrelationen används som en huvudsaklig förklaringsvariabel i 

analysen. I ekonomiska modeller har ålder använts som en indikator på arbetslivserfarenhet, 

                                                 

5 Utbildningsnivå hade ursprungligen åtta svarskategorier: ofullständig grundskola, folkskola, grundskola, 

yrkesinriktat gymnasium, teoretiskt gymnasium, postgymnasium, universitet eller högskola och 

forskarutbildning. Ofullständig grundskola, folkskola och grundskola kodades som ’grundskolenivå’. 

Yrkesinriktat gymnasium och teoretiskt gymnasium kodades som ’gymnasienivå’. Postgymnasium 

kodades som ’eftergymnasial, ej universitet’. Universitet eller högskola och forskarutbildning kodades som 

’universitetsnivå’. Därefter skapades dummyvariabler för respektive utbildningsnivå.   

6 Ger en skala från -3 till +3 som anger partnerns utbildningsnivå i relation till mannen. Negativa värden 

betyder att partnern har högre utbildningsnivå än mannen och positiva värden betyder att partnern har 

lägre utbildningsnivå än mannen. Värdet 0 innebär att partnerna har en motsvarande utbildningsnivå.    
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som delvis avspeglar individens humankapital (Geisler & Kreyenfeld 2011). Åldersskillnader 

mellan partnerna kan därför tänkas påverka maktfördelningen i hushållet och därigenom 

förutsättningarna för förhandlingar, på så sätt att den äldre partnern antas ha större inflytande i 

förhandlingarna gällande föräldraledighetsuttag. Åldersskillnader mäts genom att subtrahera 

partnerns ålder från respondentens ålder7. Därefter har tre dummyvariabler skapats som anger 

om partnern är jämngammal (0-1 år yngre/äldre), om partnern är yngre eller om partnern är 

äldre: ’partner jämngammal’, partner yngre’ och ’partner äldre’ (ja ger värdet 1, annars 0). 

 

I analysen kontrolleras även för andra individuella och demografiska egenskaper genom att 

inkludera fler förklarande variabler som kan tänkas inverka på mäns föräldraledighetsuttag. 

’Ålder’ mäter respondentens nuvarande ålder mätt i antal år. Eftersom år har ett icke-linjärt 

samband med föräldraledighetsuttag har variabeln delats in i åldersintervall och därefter har 

dummyvariabler skapats för respektive åldersnivå: ’18-30 år’, ’31-40 år’, ’41-50 år’ och ’51 

år ≤’. ’Antal barn’ anger antalet hemmavarande barn födda mellan 1992 och 2010 och 

representeras av tre dummyvariabler: ’1 barn’, ’2 barn’ och ’3 barn ≤’. Klassposition utgår 

från Eriksson, Goldthorpe och Portocareros klasschema (EGP) som klassificerar individer på 

basis av deras anställningsförhållande: arbetarkontrakt, servicekontrakt, blandat kontrakt och 

småegenföretagare (Goldthorpe 2000). Respektive anställningsförhållande har sedan gjorts 

om till dummyvariabler. Eftersom urvalet i studien innefattar män med barn födda under 

perioden 1992-2010 berörs vissa av männen av de reformer i föräldrapenningen som 

diskuterades inledningsvis, medan andra inte gör det. För att kontrollera för detta har tre 

dummyvariabler skapats i syfte att fånga effekten av den första och andra reserverade 

månaden (s.k. pappamånader). ’Pappamånad 1’ innefattar män med barn födda 1995- 2001, 

vilka berörs av den första pappamånaden. ’Pappamånad 2’ innefattar män med barn födda 

2002-2010, vilka berörs av den andra pappamånaden.’1992-1994’ innefattar män med barn 

födda 1992-1994, vilka inte berörs av ovanstående reformer.  

Metod  

I den här studien har syfte och frågeställningar formulerats med utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning och har således en deduktiv ansats (Bryman 2011:26). Studien är 

                                                 

7 Ålder har räknats ut genom att subtrahera 2010 (genomförandeåret för datainsamlingen) med mannens 

respektive partnerns födelseår.  
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kvantitativ och statistikprogrammet SPSS används för att utföra analyser. Eftersom studien 

ämnar att undersöka sambandet mellan föräldraledighetsuttag och flera förklarande variabler 

används multipel linjär regression enligt ordinary least squares metoden (OLS)8 som 

analysmetod (Edling & Hedström 2003:96; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:157). För 

att undersöka hur bra skattningarna i regressionen blir tolkas R2-värdet, som anger hur stor 

andel av variationen i utfallsvariabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:313–314). Vidare signifikanstestades 

regressionskoefficienterna för att undersöka om eventuella samband avspeglar förhållandet i 

populationen eller om de bara är slumpmässiga. I studien används en signifikansnivå på 95 

procent, vilket innebär att risken för att sambandet är genererat av slumpen endast är fem 

procent. För att besvara studiens frågeställningar genomförs två separat regressionsanalyser. I 

den första analysen undersöks sambandet mellan mäns utbildningsnivå och deras uttag av 

föräldraledighet. I den andra analysen undersöks sambandet mellan föräldrapars skillnader i 

utbildningsnivå samt ålder och mäns uttag av föräldraledighet. Flera förklaringsvariabler har 

därefter inkluderats stegvis båda i analyserna.  

Regressionsdiagnostik  

Analysernas tillförlitlighet testades för att upptäcka eventuella problem som kan göra att 

felaktiga slutsatser dras av regressionsanalyserna. En faktor som kan leda till problem är 

multikollinearitet, det vill säga när två eller flera oberoende variabler i hög utsträckning 

korollerar med varandra (Edling & Hedström 2003:145). Det kan göra att effekten av en 

oberoende variabel tas ut av en eller flera andra oberoende variabler, då de i princip mäter 

samma sak. Detta kontrollerades först genom att göra korrelationsmatriser för att mäta hur 

mycket varje enskild variabel korrelerar med de andra variablerna. Några av 

dummyvariablerna korrelerade tämligen mycket med varandra vilket gav oss anledning att gå 

vidare och göra ett mer tillförlitligt test. Genom att regressera varje oberoende variabel på de 

andra oberoende variablerna kunde även variabler som korrelerade med flera variabler 

upptäckas. Determinationskoefficienten R2
k avvändes för att bedöma hur stor samvariationen 

                                                 

8 OLS bygger på att hitta den regressionslinje som bäst beskriver sambandet mellan utfallsvariabeln och de 

oberoende variablerna. Detta görs genom att kvadrera summan av alla avvikelser mellan de observerade 

värdena i utfallsvariabeln och den tänkta regressionslinjen (Edling & Hedström 2003:88). 
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var, men ingen av de regreserade variablerna uppmätte R2
k-värden som översteg 0,9 vilket 

kan ses som en kritisk gräns för när mulikollinearitet blir problematiskt (Edling & Hedström 

2003:147). Icke-linjära samband mellan de oberoende variablerna och utfallsvariabeln kan 

också utgöra ett problem och leda till att felaktiga slutsatser dras, då det i regressionsmodellen 

görs ett antagande om att eventuella samband är linjära (Edling & Hedström 2003:151). 

Genom en residualplot upptäcktes ålder ha ett icke-linjärt samband med föräldraledighet, 

vilket föranledde oss till att kategoriindela åldersvariabeln och göra om den till dummies. Ett 

annat problem som också leda till felaktiga skattningar är när variabler inte är 

normalfördelade. För att kontrollera om utfallsvariabeln i studien var normalfördelad gjordes 

ett histogram. 

 

Figur 1. Histogram över föräldraledighetsuttag. 

 

Histogrammet visar att variabeln inte är normalfördelad utan har en positivt sned fördelning. 

Problemet med en skev variabel är att den kan göra att residualerna i regressionsmodellen inte 

blir normalfördelade. En multipel linjär regressionsmodell bör uppfylla antagandet om 

normalfördelade residualer, annars finns risken att felaktiga skattningar görs (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010:358). För att kontrollera residualernas fördelning gjordes därför 

ett normalitetstest (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:362). Testet visade att ingen av 

modellerna som används i studien uppfyller antagandet om normalfördelade residualer. Ett 

vanligt sätt att åtgärda följande är att logaritmera den skeva variabeln. Problemet är dock att 

det fanns respondenter med svarsvärde noll i variabeln för föräldraledighetsuttag. När 
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variabeln logaritmeras i SPSS kodas alla noll-värden som ”missing”, eftersom logaritmen av 

noll är oändlig. Ett annat tillvägagångssätt vore att utesluta alla respondenter med svarsvärde 

noll ur analyserna. Men eftersom studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är 

avgörande för mäns föräldraledighetsuttag så är dessa individer av stor relevans för studien. 

För att finna en annan lösning testades även att ta bort de tre individer som hade högst 

svarsvärde på föräldraledighetuttaget, eftersom dessa kunde misstänkas som outliers och 

påverka residualernas fördelning. Modellerna testades därefter på samma sätt som ovan, men 

skillnaden jämfört med tidigare var liten och problemet kvarstod. Därmed behölls de 

ursprungliga modellerna. 

Begränsningar 

Variablerna som avser att mäta utbildning och klassposition (EGP) berör respondenternas 

nuvarande situation och kan således skilja sig från tiden vid föräldraledighetsuttag. I LNU 

2010 saknas dock information som anger respondenternas utbildningsnivå och klassposition 

vid uttaget av föräldraledighet för respektive barn. Däremot finns information om 

respondentens klassposition vid nuvarande sammanboende start. En möjlig lösning vore 

således att enbart inkludera respondenter vars klassposition är densamma vid intervjutillfället 

som vid nuvarande sammanboende start. Eftersom följande alternativ både hade lett till ett 

stort bortfall och till en risk för skevheter i urvalet genomfördes inte detta alternativ. När det 

kommer till utbildning fanns det inte heller någon bra metod för att säkerställa huruvida 

respondenten hade utbildad sig före eller efter föräldraledighetsuttaget. Istället gjordes ett 

antagande att de flesta utbildar sig innan de skaffar barn, även om så inte behöver fallet för 

samtliga individer. Det finns därmed en risk att mätvaliditeten påverkas negativt då de mått 

som används inte helt speglar det som var tänkt att mätas (Bryman 2011:50). Validitet handlar 

också om resultaten går att generalisera utöver det sammanhang som undersökningen är gjord 

i (Bryman 2011:51). Eftersom Sverige ur ett internationellt perspektiv har en världens mest 

generösa och jämställda föräldraförsäkringarna begränsas därmed den internationella 

generaliserbarheten (Bygren & Duvander 2004; Duvander & Lammi-Taskula 2010). Studiens 

resultat ska därför tolkas utifrån den svenska kontexten. Generaliserbarheten påverkas också 

av bortfallet, som i LNU 2010 uppgick till 39,1 procent. Risken vid bortfall är om de individer 

som inte valt att besvara enkäten systematiskt skiljer sig från de som deltog, vilket kan 

påverka resultaten (Bryman 2011:181).  
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En annan viktig aspekt är reliabiliteten, det vill säga att resultaten blir de samma om studien 

replikeras (Bryman 2011:49). I surveyundersökningar är svaren självskattade och 

intervjupersonerna måste själv dra sig till minnes hur mycket föräldraledighet de tog ut vilket 

kan påverka måttets pålitlighet. Det finns därmed en risk om måttet är instabilt att studiens 

resultat inte är tillförlitligt (Bryman 2011:161). Ett ytterligare eventuellt problem är att 

materialet består av män som har barn födda fram till och med 2010, det vill säga det år som 

datamaterialet samlades in. Eftersom föräldrarna i studien har rätt att ta ut föräldraledighet 

fram till dess att barnet fyllt åtta år (Försäkringskassan 2018b) kan det alltså finnas individer 

som inte hunnit tagit ut all tänkt föräldraledighet innan undersökningen genomfördes. 

Samtidigt visar statistik att merparten av samtliga föräldrar i Sverige tar ut majoriteten av all 

ledighet innan barnet hunnit bli 18 månader (Duvander 2017). Det innebär att problemet är 

som störst bland de män som har barn födda mellan 2009 och 2010. Detta föranledde oss att 

göra ett robusthetstest genom att plocka bort individer som har barn födda efter 2008 och 

därefter göra nya regressionsmodeller. Efter att resultaten jämförts konstaterades dock att 

skillnaderna var små varvid de ursprungliga modellerna behölls. En ytterligare begränsning är 

som ovan nämnts, är att utfallsvariabeln inte är normalfördelad. Detta kan göra att vi 

underskattar osäkerheten i våra skattningar och drar felaktiga slutsatser av våra analyser.  

Resultat 

I följande del presenteras och analyseras resultaten från regressionsanalyserna. I tabell 3 

studeras sambandet mellan mäns utbildningsnivå och deras uttag av föräldraledighet (mätt i 

antal dagar). Analysen har genomförts i tre modeller där ytterligare förklarande variabler har 

inkluderats stegvis. I tabell 4 studeras sambandet mellan föräldrapars skillnader i 

utbildningsnivå samt ålder och mäns uttag av föräldraledighet. Analysen har genomförts i tre 

modeller där ytterligare förklarande variabler har inkluderats stegvis. 
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Tabell 3. Multipel linjär regression med genomsnittligt 

föräldraledighetsuttag som beroende variabel. I tabellen anges 

b-koefficienter och signifikansnivåer markerade med asterisk.   

  

Variabler Modell 1 modell 2 modell 3 

Utbildningsnivå  

   Grundskola  -7,15 -8,09 -6,12 

Eftergymnasial 1,49 3,95 -0,99 

Universitet  18,70* 20,99* 10,53 

(ref.=gymnasium) 

   Ålder 

   31-40 år 

 

-19,04 -21,41 

41-50 år 

 

-34,42 -38,87* 

51 år ≤  

 

-39,24 -41,40* 

(ref.=18-30 år) 

   Antal barn 

   2 barn  

 

5,81 5,29 

3 barn ≤  

 

19,05 18,93 

(ref.= 1 barn) 

   Klassposition 

   Blandat kontrakt  

  

-1,19 

Service kontrakt 

  

14,47 

Småegenföretagare  

  

-3,38 

(ref.= arbetarkontrakt) 

   Fixerad effekt 

   Pappamånad 1 (år 95-01)  -5,60 -9,82 -8,51 

Pappamånad 2 (år 02-10) 24,68** 6,00 6,27 

(ref.= år 92-94) 

   

    Konstant 57,79** 90,50** 89,99** 

R2 0,05 0,06 0,07 

n 466 466 466 

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

    

I tabell 3 kan avläsas att antalet uttagna föräldraledighetsdagar ökar när utbildningsnivå stiger. 

Resultatet är dock endast signifikant för universitetsutbildning, på så sätt att män med 

universitetsexamen i genomsnitt använder 18,7 dagar fler föräldraledighetsdagar jämfört med 

män med gymnasieexamen, allt annat lika. I modell 1 uppmäts även ett signifikant samband 

mellan män som berörs av den andra reserverade månaden i föräldraförsäkringen och 

föräldraledighetsuttag. Män med barn födda mellan 2002 och 2010 tar i genomsnitt ut 24,7 
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dagar längre föräldraledighet jämfört med män med barn födda mellan 1992 och 1994, allt 

annat lika. Män med barn födda mellan 1994 och 2001 uppvisar emellertid inget signifikant 

samband med föräldraledighetsuttag. Modellens R2-värde uppmäter 0,05, vilket innebär att 5 

procent av variationen i föräldraledighetsuttag kan förklaras av modellen. I modell 2 utvidgas 

analysen genom att konstanthålla för mannens ålder och antal barn. Effekten av 

universitetsutbildning blir något större (riktningskoefficienten ökar från 18,7 dagar till 20,99 

dagar) och är alltjämt signifikant på 95 % -nivå, medan den andra reserverade månaden inte 

blir signifikant och förlorar sitt förklaringsvärde. Effekten av den andra pappamånaden 

påverkas därmed av mannens ålder och antal barn, vilket tycks tyda på att sambandet i den 

första modellen endast var skenbar. Den uppmätta skillnaden i föräldraledighetsuttag för ålder 

och antal barn är dock icke signifikant. Modellens förklaringsgrad ökar från 5 till 6 procent 

när ytterligare variabler förs in i analysen. När mannens klassposition inkluderas i modell 3 

upphör sambandet mellan universitetsexamen och föräldraledighetsuttag att gälla. 

Koefficienten för universitetsexamen visar allt jämt att män med högre utbildning tar ut mer 

föräldraledighet, men är inte signifikant på 95 % -nivå. Det tycks tyda på att en del av det 

tidigare uppmätta sambandet mellan högre utbildningsnivå och föräldraledighetsuttag i själva 

verket var en effekt av mannens klassposition. Även effekten av mannens ålder påverkas när 

mannens klassposition förs in i analysen. Signifikansgraden för män som är 40-51 år och 51 

år eller äldre ökar från 90 % -nivå till 95 % -nivå och uppfyller signifikanskraven i den tredje 

modellen. Det indikerar att sambandet mellan ålder och föräldraledighetsuttag i de tidigare 

modellerna var undertryckt av mannens klassposition. I modell 3 tar män mellan 41 och 50 år 

i genomsnitt ut 34,4 färre dagar föräldraledighet jämfört med män mellan 18 och 30 år, allt 

annat lika. Män som är 51 år eller äldre tar i genomsnitt ut 39,2 färre dagar föräldraledighet 

jämfört med män mellan 18 och 30 år, allt annat lika. Vad beträffar de senast tillkomna 

variablerna når ingen av dessa upp till signifikanskraven på 95 % -nivå. Modellens 

förklaringsgrad ökar från 6 till 7 procent när ytterligare variabler förs in i analysen. 

Sammantaget visar resultaten från tabell 3 att det inte föreligger något samband mellan 

utbildningsnivå och mäns uttag av föräldraledighet.   
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Tabell 4. Multipel linjär regression med genomsnittligt 

föräldraledighetsuttag som beroende variabel. I tabellen anges 

b-koefficienter och signifikansnivåer markerade med asterisk. 

  

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Utbildning och partnerns utbildning 

   Båda grundskola -46,03 -46,39 -45,35 

Båda eftergymnasial 0,15 2,59 -2,46 

Båda universitet 36,65** 37,63** 28,53* 

Man > partner  -5,61 -4,86 -9,73 

Man < partner  12,63 13,20 12,17 

(ref.=Båda gymnasium) 

   Åldersskillnader mellan partnerna 

   Partner yngre -24,88** -23,20** -22,07** 

Partner äldre -2,10 -2,67 -1,49 

(ref.=Partner jämngammal) 

   Ålder 

   31-40 år 

 

-18,81 -21,51 

41-50 år 

 

-23,98 -29,02 

51 år ≤  

 

-23,37 -26,26 

(ref.=18-30 år) 

   Antal barn  

   2 barn  

 

8,62 7,79 

3 barn ≤  

 

17,13 17,48 

(ref.=1 barn) 

   Klassposition 

   Blandat kontrakt  

  

12,78 

Service kontrakt 

  

-1,33 

Småegenföretagare  

  

-2,25 

(ref.= arbetarkontrakt) 

   
Fixerad effekt 

   Pappamånad 1 (år 95-01)  -3,57 -8,55 -7,38 

Pappamånad 2 (år 02-10) 22,82** 12,86 12,27 

(ref.= år 92-94) 

   

    Konstant 68,61** 88,76** 88,63** 

R2 0,10 0,10 0,11 

n 466 466 466 

* p < 0,05, ** p < 0,01  
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I tabell 4 framträder inga entydiga effekter av föräldrapars skillnader i utbildningsnivå. Att 

den ena partnern har mer resurser i form av utbildning har ingen signifikant påverkan på det 

genomsnittliga antalet uttagna föräldraledighetsdagar. Som framgår av tabellen minskar mäns 

uttag av föräldraledighet när partnern har lägst utbildningsnivå, medan deras uttag istället ökar 

när partnern har högst utbildningsnivå. Koefficienterna uppfyller dock inte signifikanskraven 

på 95 % -nivå. Däremot finns ett statistiskt signifikant samband på 99 % -nivå mellan 

föräldrapars faktiska utbildningsnivån och föräldraledighetsuttag. Män som lever i 

parförhållanden där båda föräldrarna har universitetsutbildning tar i genomsnitt ut 36,6  fler 

föräldraledighetsdagar jämfört med män som lever i parförhållanden där båda föräldrarna har 

gymnasieutbildning, allt annat lika. Utbildningsskillnader mellan par tycks därmed vara av 

större betydelse än utbildningsskillnader inom paret. När det gäller åldersskillnader inom 

parförhållandet visar resultatet att män som är äldre än sina partners i genomsnitt tar ut 24,8 

färre dagar föräldraledighet jämfört med män som är jämngamla med sina partners, allt annat 

lika. Sambandet är signifikant på 99 % -nivå.  I tabellen framgår även att män som är yngre än 

sina partners tar ut mindre föräldraledighet än män som är jämngamla med sina partners. 

Resultatet uppfyller dock inte signifikanskravet på 95 % -nivån. Därmed tycks föräldrapars 

åldersskillnader enbart spela roll när mannen är äldre än sin partner, eftersom resultatet inte 

visar på något samband vid omvänt förhållande. Resultaten visar också att det finns ett 

positivt signifikant samband på 99 % -nivån mellan den andra pappamånaden och mannens 

föräldraledighetsuttag. Män som har barn födda mellan 2002 och 2010 tar i genomsnitt ut 

22,8 fler föräldraledighetsdagar jämfört med män som har barn födda mellan 1992 och 1994, 

allt annat lika. Den första pappamånaden uppvisar emellertid inget signifikant samband med 

föräldraledighetsuttag. Modellens R2-värde uppmäter 0,1, vilket innebär att 10 procent av 

variationen i föräldraledighetsuttag kan förklaras av modellen. När analysen utvidgas genom 

att konstanthålla för mannens ålder och antal barn förändras vare sig effekten av båda 

partnernas höga utbildningsnivå eller mannens högre ålder nämnvärt. Däremot upphör 

effekten av den andra reserverade månaden att vara signifikant, vilket åter kan tolkas som att 

sambandet i den första modellen endast var skenbar. Vad beträffar de senaste tillkomna 

variablerna når ingen av dessa upp till signifikanskravet på 95 % -nivå. Modellens 

förklaringsgrad är opåverkad i modell 2. När mannens klassposition förs in i modell 3 avtar 

effekten av båda föräldrarnas höga utbildningsnivå och signifikansnivån sjunker från 99- till 

95 % -nivå. Även riktningskoefficienten minskar mellan modell 2 och modell 3 (från 37,6 

dagar till 28,5 fler dagar), vilket åter tycks tyda på att effekten av utbildning (i det här fallet 

när båda föräldrarna har universitetsutbildning) påverkas av mannens klassposition. I den 
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tredje modellen tar män som lever i parförhållanden där båda har universitetsutbildning ut 

28,5 fler dagar med föräldraledighet jämfört med män där båda parter har 

gymnasieutbildning, allt annat lika. Effekten av mannens högre ålder påverkas inte nämnvärt 

när mannens klassposition förs in. Övriga oberoende variabler är alltjämt icke signifikanta och 

det föreligger inte heller något signifikant samband mellan mannens klassposition och uttag 

av föräldraledighet. Modellens förklaringsgrad ökar från 10 till 11 procent. Sammantaget 

visar resultaten från tabell 4 inte på något samband mellan föräldrapars skillnader i 

utbildningsnivå och mäns uttag av föräldraledighet. Däremot visar resultaten att en hög 

utbildningsnivå hos båda föräldrarna korrelerar positiv med mäns uttag av föräldraledighet. 

När det gäller föräldrapars åldersskillnader påverkas mäns uttag av föräldraledighet endast när 

mannen är äldre.  

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa skillnader i föräldraledighetsuttag mellan grupper av män 

genom att undersöka vilka faktorer som är avgörande för mäns uttag av föräldraledighet. 

Tidigare analyser har visat att det finns ett samband mellan mäns uttag av föräldraledighet och 

individfaktorer så som exempelvis pappans utbildningsnivå. Även den inbördes relationen 

mellan mammans och pappans individuella socioekonomiska status har visat sig vara av 

betydelse för pappans uttag av föräldraledighet. Studiens syfte mynnade således ut i följande 

frågeställningar: 1) Finns det ett samband mellan mäns utbildningsnivå och deras uttag av 

föräldraledighet? 2) Finns det ett samband mellan heterosexuella föräldrapars skillnader i 

utbildningsnivå och mäns uttag av föräldraledighet? 3) Finns det ett samband mellan 

heterosexuella föräldrapars åldersskillnader och mäns uttag av föräldraledighet?  

 

Den här studien visar inte på något signifikant samband mellan mäns utbildningsnivå och 

deras uttag av föräldraledighet. Tanken på att högre utbildningsnivå hos mannen avspeglar en 

mer barnorienterad och jämställdhetspräglad maskulinitet, som tar sig uttryck i mer egalitära 

attityder till föräldraskap samt därigenom i större föräldraledighetsuttag stämmer således inte 

överens med resultaten i den här studien. En tänkbar förklaring är att jämställda attityder inte 

endast är förbehållet män med högre utbildningsnivå i Sverige. Ty i Sverige har frågan om 
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jämställdhet mellan kvinnor och män varit aktuell under en längre tid och har dessutom blivit 

ett av de övergripande målen för den svenska politiken (Regeringskansliet 2017). Det 

återspeglas inte minst i de informations- och reklamkampanjer som Försäkringskassan fört de 

senaste decennierna, vars syfte har varit att uppmuntra till ett jämnare föräldraledighetsuttag 

mellan könen. (Försäkringskassan 2018a). Det kan därför tänkas att utbildning inte har någon 

avgörande betydelse för om man har en jämställd attityd eller inte. Att ålder dessutom har ett 

större förklaringsvärde än utbildningsnivån när det kommer till föräldraledighetsuttaget kan 

bero på att progressiva värderingar kring könsnormer är en generationsfråga snarare än en 

utbildningsfråga. Eftersom en individs grundläggande värderingar i stor utsträckning formas 

under de tidiga vuxenåren (Ingelhart, Bazanez & Moreno 1998) kan dagens förda 

jämnställdhetspolitik ha påverkat de yngre generationerna i större omfattning än de äldre. Det 

kan vara en förklaring till att de män som tillhör de yngre generationerna tar ett större 

föräldraledighetsuttag än de män som tillhör de äldre generationerna. Samtidigt har 

utbildningsnivån en signifikant betydelse för uttaget av föräldraledighet tills dess att 

klassposition för in i analysen. En alternativ förklaring kan således vara att utbildning inte är 

en tillräckligt bra indikator för att fånga de män som utgör representanter för den 

hegemoniska maskuliniteten och “den nya mannen”. Klassposition med avseende på 

exempelvis yrkesposition kan således tänkas vara en förutsättning för att mannen ska känna 

sig trygg i sin manlighet och därmed kunna ge uttryck för en mer jämnställdhetspräglad 

maskulinitet, vilket i sin tur tar sig uttryck i ett mer jämställt uttag (Brandth & Kvande 1998). 

 

När det gäller den inbördes relationen mellan mammans och pappans individspecifika 

egenskaper visade resultatet inte på något signifikant samband mellan föräldrapars skillnader i 

utbildningsnivå och mäns uttag av föräldraledighet. I studien användes utbildningsnivå som 

en indikator på individens humankapital, och sågs därmed som resurs som respektive partner 

kan använda i förhandlingar och beslutsprocesser kopplat till uttag av föräldraledighet. Det 

finns dock skäl att diskutera huruvida utbildningsnivå lämpar sig som indikator för att mäta 

resursskillnader mellan kvinnor och män eftersom kvinnor i allmänhet får sämre avkastning 

på sitt humankapital jämfört med män, vilket annorlunda uttryckt innebär att kvinnors höga 

utbildningsnivå inte ger ekonomisk utdelning i form av högre löner i motsvarande grad (SOU 

2005: 56). Det innebär mer konkret att det kan föreligga resursskillnader till mannens fördel i 

form av högre inkomst även i de fall mannen har lägre utbildning än sin partner. Att mäta 

resursskillnader i form av utbildningsnivå kan därför tänkas påverka resultatet på så sätt att 

föräldrapar med varierande resursförhållande riskerar att hamna i samma grupp, vilket kan 
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förklara varför ett eventuellt samband inte uppmäts. Det vore därför möjligtvis mer idealiskt 

att använda partnernas respektive inkomst för att mäta resursskillnader mellan dem. Dessvärre 

saknades uppgifter om partnernas respektive inkomst vid barnets födsel i det tillgängliga 

datamaterialet. 

 

En annan möjlig förklaring kan finnas i det antagande som teorin om relativa resurser grundar 

sig på. Antagandet gör gällande att föräldraledighet är något som båda föräldrarna vill 

undvika och därmed förhandla bort. Liksom andra forskare påpekat kan ett sådant antagande 

framstå som problematiskt eftersom föräldraledigheten tvärtom kan vara någonting 

eftertraktansvärt och därmed någonting som föräldrarna inte vill förhandla bort (Aisarve & 

Boye 2012). Mot bakgrund av de jämställdhetspolitiska diskussionerna som förts de senaste 

decennierna och framväxten av ”den nya mannen” kan det tänkas att fler och fler resursstarka 

män har en ökad vilja att ta ut mer föräldraledighet, samtidigt som det fortfarande kan tänkas 

finnas resursstarka män som vill undvika och därmed förhandla bort föräldraledigheten så 

som teorin gör gällande. Detta sammantaget skulle kunna förklara varför det inte framträder 

något samband mellan föräldrapars relativa resurser och mäns uttag av föräldraledighet.  

 

Av resultatet framgår däremot att föräldrapars åldersskillnader har en viss betydelse för mäns 

uttag av föräldraledighet. Män som är äldre än sina partners tar ut betydligt färre dagar med 

föräldraledighet jämfört med män som är jämngamla med sina partners. Utifrån teorierna om 

specialisering och relativa resurser skulle det kunna förklaras genom att mannens högre ålder 

återspeglar ett relativt sett högre humankapital vad gäller exempelvis arbetslivserfarenhet och 

därmed också en eventuellt högre inkomst. Enligt specialiseringsteorin vore det därför mer 

rationellt för familjen att låta den med störst humankapital ta ut mindre föräldraledighet, 

eftersom det troligtvis blir den minst kostsamma lösningen ur familjens perspektiv (Ahrne och 

Roman 1997). Med utgångspunkt i teorin om relativa resurser kan åldersskillnaderna mellan 

föräldrarna således även tänkas påverka maktfördelningen i hushållet och därigenom 

förutsättningarna för beslutsprocesser på så sätt att den äldre partnern antas ha större 

inflytande i besluten kopplat till föräldraledighetsuttaget. Koefficienten för när kvinnan är 

äldre än mannen blir dock varken signifikant eller går i riktning med vad som bör förväntas 

utifrån teorierna. Enligt de ekonomiska teorierna torde nämligen mammans uttag av 

föräldraledighet minska enligt samma princip när hon är den mest resursstarka föräldern, men 

resultatet i den här studien visar att så inte är fallet. Tidigare forskning har också visat att 

kvinnor tar ut en större andel föräldraledighet trots att de har mest resurser, vilket 
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sammantaget tycks tyda på att det inte enbart är föräldrarnas relativa resurser som är av 

betydelse utan även normer och värderingar kopplat till könsroller och föräldraskap (Ahrne 

och Roman 1997; Roman 2014). Resultatet skulle därmed kunna peka på de ekonomiska 

teoriernas begränsade förklaringsvärde. Samtidigt finns det även här skäl att fråga sig 

huruvida åldersskillnader är ett lämpligt mått på resursskillnader mellan kvinnor och män, 

eftersom kvinnor i allmänhet har sämre avkastning på sitt humankapital jämfört med män. 

 

Vid analyser av föräldrapar vars utbildningsnivå är motsvarande framkom att skillnader i 

utbildningsnivå är av större betydelse mellan föräldrapar snarare än inom föräldraparet. Män i 

hushåll där båda föräldrarna har universitetsexamen ut betydligt fler dagar med 

föräldraledighet jämfört med män i hushåll där båda föräldrarna har gymnasieexamen, vilket 

ockaå ligger i linje med vad tidigare forskning pekat på (Försäkringskassan 2006; 2013; 2016; 

Duvander, Ferrarini och Johansson 2015; Inspektionen för socialförsäkringen 2013). Detta 

förklaras vanligen med skillnader i attityder mellan olika grupper av föräldrar, där högre 

utbildning ofta kopplas till mer jämställda attityder (Duvander och Viklund 2014; Duvander, 

Ferrarini och Johansson 2015). Föräldrar med högre utbildningsnivå kan således tänkas ha 

mer jämställda attityder redan innan barnets födsel, vilket i sin tur påverkar mannens uttag av 

föräldraledighet positivt (Duvander 2017). Utifrån de erhållna resultaten i den första analysen 

är det dock intressant att notera att mannens faktiska utbildningsnivå per se inte kan kopplas 

till mer egalitära och progressiva attityder i form av ökat uttag av föräldraledighet. Det är först 

när både mamman och pappan har hög utbildning som dessa attityder tycks komma till 

uttryck. Hushåll med högre utbildning har troligtvis större ekonomiska resurser till följd av 

båda föräldrarnas höga utbildningsnivå. Det är därför möjligt att inkomstförlusterna blir 

mindre påtagliga för hushåll med högre utbildning när mannen tar ut längre föräldraledighet 

jämfört med hushåll med lägre utbildning, eller hushåll där endast mannen har hög 

utbildningsnivå (Duvander 2017). Skillnader i hur olika föräldrar med olika utbildningsnivå 

använder föräldrapenningen tycks därmed vara avhängigt av föräldrarnas socioekonomiska 

situation. Det skulle i så fall indikera att alla familjer inte har samma möjlighet att leva ett 

jämställt liv vad gäller ett jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen, vilket i förlängningen 

kan medföra skillnader i barns tillgång till båda sina föräldrar under uppväxtåren (Duvander, 

Ferrarini och Johansson 2015). Som ledande forskare på området påpekat är en central fråga 

för föräldraförsäkringen således inte enbart hur ett jämställt uttag ska kunna öka mellan 

kvinnor män, utan även hur uttaget ska kunna bli mer jämlikt för alla familjer oavsett social 

bakgrund (ibid.). I enlighet med vad dessa forskare konstaterar bör nämligen möjligheten till 
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ett jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen inte enbart vara förunnat resursstarka 

föräldrapar om ökad jämställdhet är ett centralt politiskt mål (ibid.).   

Slutsats 

 Den här studien visar inte på något signifikant samband mellan mäns utbildningsnivå och 

deras uttag av föräldraledighet. När det gäller föräldrapars individspecifika egenskaper och 

resurser i relation till varandra framträder inget entydigt samband. Resultatet visar inte på 

något samband mellan föräldrapars skillnader i utbildningsnivå och mäns uttag av 

föräldraledighet. Däremot visar resultatet på ett visst samband mellan föräldrapars 

åldersskillnader och mäns uttag av föräldraledighet. Män som är äldre än sina partners tar i 

genomsnitt ut mer föräldraledighet jämfört med män som är jämngamla med sina partners. 

Resultatet tyder snarare på att skillnader i resurser mellan föräldrapar är av större betydelse 

för mäns uttag än skillnader inom paret.  

Förslag till vidare forskning 

Även om fler reserverade dagar i föräldraförsäkringen har bidragit till att män använder en allt 

större andel av föräldrapenningdagarna har uttaget samtidigt blivit mer polariserat, med en 

grupp pappor som använder ingen eller mycket liten föräldrapenning och växande grupp 

pappor som ökar sitt uttag. Andelen pappor som inte tar ut föräldrapenning alls har varit 

relativt konstant sedan den första reserverade månaden infördes och kommer troligtvis inte 

påverkas av ytterligare en eller två reserverade månader. Framtida forskning bör således 

fortsätta uppmärksamma skillnader i föräldraledighetsuttag mellan grupper av män, och 

framför allt bör fokus riktas mot den grupp män som tar ut ingen eller mycket liten 

föräldrapenning.  

  

 

 



 

 30 

Referenslista 

Ahrne, G. & Roman, C. (1997). Hemmet, barnen och makten: Förhandlingar om arbete och pengar i  

familjen. Statens offentliga utredningar, 1997:139. 

Alsarve, J. & K. Boye (2011) ”Man vill ha det lite jämställt sådär’’. Planer för föräldraledighet och  

arbetsdelning bland blivande föräldrar”. Arbetsrapport 14 2011. Örebro: Örebro universitet. 

Alsarve, J. & Boye, K. (2012). Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och 

 faderskapsideal och idéer om barns bästa. Sociologisk Forskning, vol 49, s. 103–128. 

Becker, G. S. (1985) ”Human capital, effort, and the sexual division of labor”, Journal of Labor 

 Economics vol 3, s.33–58. 

Becker, G.S. (1991). A Treatise on the Family Harward. Cambridge, Mass: Harvard University  

Press. E-bok.  

Brandth, B. & Kvande, E. (1998). Masculinity and child care: The reconstruction of fathering. 

 Sociological Review, vol 46, s. 293–313. 

Bygren, M., & Duvander, A.Z. (2004). "Ingen annan på jobbet har ju varit pappaledig" - Papporna,  

deras arbetsplatser och deras pappaledighetsuttag, s. 166–193 i Bygren, M., 39 Gähler, M., & 

Nermo, M (red). Familj och arbete: vardagsliv i förändring. Stockholm: SNS Förlag. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Connell, R. W. & Wood, J. (2005). Globalization and business masculinities. Men and Masculinities, 

 vol 7, s. 347–364. 

Connell, R. W. (2008). Maskuliniteter. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1:  

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Duvander, A.-Z. & Jans, A. (2009) Consequences of fathers’ parental leave use: Evidence from 

 Sweden. Finnish Yearbook of Population Research, vol 44, s. 49–62. 

Duvander, A.Z. & Lammi-Taskula, J. (2010). Föräldraledighet, s. 29–55 i Gíslason, I., Eydal, G. 

Nordiska ministerrådet (red.). Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden. 

Copenhagen: Tema Nord. 

Duvander, A-Z. & Viklund, I. (2014). Kvinnors och mäns föräldraledighet. I K. Boye & M. Nermo  

(red.) Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser (s. 23–62). SOU 

2014:28. Stockholm: Fritzes. 

Duvander, A-Z., T Ferrarini & M Johansson. (2015). Familjepolitik för alla? En ESO rapport om  

föräldrapenning och jämställdhet. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 

2015:15. Regeringskansliet: Finansdepartementet. 

Duvander, A.-Z. (2017). Svensk föräldraförsäkrings utveckling och konsekvenser. Søkelys på   



 

 31 

arbeidslivet, vol 34,  s. 126–143. 

Edling, Christofer & Hedström, Peter (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för  

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 

Evertsson, M. Boye. K. (2014). Vem gör vad när? Kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete. I   

Evertsson, M. & Magnusson, C. (red.) Ojämlikhetens dimensioner: uppväxtvillkor, arbete och 

hälsa i Sverige. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Geisler, E. & Kreyenfeld, M. (2011). Against all odds: Fathers’ use of parental leave in Germany.  

Journal of European Social Policy, vol 21, s.88-89. 

Goldthorpe, J.H. (2000). On socialoogy: Number, Narratives, and the Integration of Research and  

Theory. Oxford: Oxford University Press. 

Göransson, B. & Johansson, A. (2012). Teknisk rapport - En beskrivning av genomförande och  

metoder. Levnadsundersökningen 2010. Statistiska centralbyrån. 

Haas, L., Allard, K. & Hwang, P. (2002) The Impact of Organizational Culture on Men’s Use of 

 Parental Leave in Sweden, Community, Work & Family, vol, s.319–42. 

Haas, L. and Hwang, P. (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers. Participation in  

Childcare and Relationships with Children: Lessons from Sweden. Community, Work and 

Family, vol 11, s. 85–104.  

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change  

in 43 societies. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

Inglehart, R., Basáñez, M. & Menéndez Moreno, A. (1998). Human values and beliefs: a cross- 

cultural sourcebook : political, religious, sexual, and economic norms in 43 societies... Ann 

Arbor, Mich.: University of Michigan Press. 

Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (2005). Modernization, cultural change, and democracy: the 

 human development sequence. New York: Cambridge University Press 

Inspektionen för socialförsäkringen (2012). Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen. 

 Rapport 2012:4. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen. 

Inspektionen för socialförsäkringen (2013). Föräldrapenning och föräldraledighet. Mått på olika  

aspekter av föräldraledighet. Rapport 2013:13. Stockholm: Inspektionen för 

socialförsäkringen. 

Johansson, T. & Klinth, R. 2007. De nya fäderna: om pappaledighet, jämställdhet och nya  

maskulina positioner. Tidskrift för genusvetenskap, vol 1/2, s.143-166. 

Kalmijn, M. and Kraaykamp, G. (2007) ‘Social Stratification and Attitudes: A Comparative Analysis 

 of the Effects of Class and Education in Europe’, British Journal of Sociology, vol 58, s. 547–

76. 

Lappegard, T. (2008). Changing the gender balance in caring: Fatherhood and the division of parental  

leave in Norway. Population Research and Policy Review, vol 27, s. 139–159. 

Lundberg, S. & Pollack, R.A. (2003). Efficiency in Marriage, Reiview of Econimics of the Household, 



 

 32 

 vol 1 , s. 153-167. 

Moberg, Y. (2016). Är lesbiska föräldrar mer jämställda? Rapport 2016:9. Uppsala: IFAU. 

Nayak, A. (2003). Last of the ”Real Geordies”? White masculinities and the subcultural response to 

 deindustrialisation. Environment and Planning D: Society and Space, vol 21, s.7-21. 

Nayak, A. (2006). Displaced Masculinities: Chavs, Youth and Class in the Post-industrial City.  

Sociology, vol 40, s. 813–831 

Nyman, C. (2002). Mine, yours or ours? Sharing in Swedish couples. Diss., Umeå universitet. 

Plantin, L. (2007). Different classes, defferent fathers? on fatherhood, economic conditions and class  

in Sweden. Community, Work and Family, vol 10, s. 93–110. 

Roman, C. (2014). Vem ska vara hemma, när och varför? Förhandlingar om föräldraledighetens  

fördelning. I K. Boye & M. Nermo (red.) Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och 

konsekvenser (s. 63–90). SOU 2014:28. Stockholm: Fritzes. 

Rothstein, B. (2006). Det moderna patriarkatet – den kausala mekanismen. Arkiv för studier i  

arbetarrörelsens historia, Vol. 94/95, s. 19–54. 

SOU 2004:70. Tid och pengar – dela lika? Bilaga 13 till Långtidsutredningen 2003/04. Stockholm: 

 Fritzes. 

SOU 2005:56. Det Blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Betänkande av 

 Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. 

Stockholm: Fritzes. 

SOU 2017:101. Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för  

föräldraförsäkringen. Slutbetänkande av Utredningen om en modern föräldraförsäkring. 

Stockholm: Wolters Kluwer. 

Sundström, M. & Duvander, A. Z. E. (2002). Gender Division of Childcare and the Sharing of  

Parental Leave among New Parents in Sweden. European Sociological Review, vol 18, s. 433–

447. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Nedladdad 2018-03-10 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Zimmerman, D. & West, C. (1987). Doing Gender. Gender and Society, vol 1, s. 125–151. 

Elektroniska källor 

Försäkringskassan (2006). Socialförsäkringarna rätt och fel. Rapport från forskarseminarium i Umeå 

 25–26 januari 2006. Försäkringskassan Analyserar 2006:5. Nedladdad 2018-05-02 från   

 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8e1dec69-5044-4981-b7fc-

0715f4912ceb/analyserar_2006_05.pdf?MOD=AJPERES 

Försäkringskassan (2010). Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering. Socialförsäkringsrapport  

2010:5. Nedladdad 2018-04-28 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8e1dec69-5044-4981-b7fc-0715f4912ceb/analyserar_2006_05.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8e1dec69-5044-4981-b7fc-0715f4912ceb/analyserar_2006_05.pdf?MOD=AJPERES


 

 33 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/249a8f02-6e59-4337-aa1b-

0c109671ea22/socialforsakringsrapport_2010_5.pdf?MOD=AJPERES 

Försäkringskassan. (2012). Föräldrapenning. Analys av användandet 1974–2011. 

 Socialförsäkringsrapport 2012:9. Nedladdad 2018-04-12 från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c94e997f-f60d-4f61-8a8e-

b9b921f6c7fd/socialforsakringsrapport_2012_09.pdf?MOD=AJPERES 

Försäkringskassan. (2013). De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt  

föräldrapenninguttag? Socialförsäkringsrapport 2013: 8. Nedladdad 2018-03-15 från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8ec6c929-6f18-4e81-831f-

cd4dbbaca98e/socialforsakringsrapport_2013_08.pdf?MOD=AJPERES 

Försäkringskassan (2017). Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio  

år. Nedladdad 2018-05-12 från 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LYqxCsMwDAW_pUNG4ZRu3fIXIUt5xKpr4khG

VhP693Wh03HHhSXMYREcOcGzCkr3-

Vz3e4W_huttGsZVxVm88cO4VZWWDx7G2qX9sXOMXCCRpRfUqkYOo7cTSnFqrmZMv

6EQDnqqoURDRIIJyD-x5ES6SZZEtYesBAt1my5fMTkyFw!!/  

Försäkringskassan (2018a). Det som är bra delar man lika på. Nedladdad 2018-04-27 från 

 https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/dela-lika 

Försäkringskassan (2018b). Föräldrapenning. Nedladdad 2018-04-27 från  

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/nar_barnet_ar_fott/foraldrapenning   

Försäkringskassan (2018c). Aktuella belopp 2018. Nedladdad 2018-04-30 från  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/40a27617-8e29-4ec2-a6d3-

546087b1ecdf/293-aktuella-belopp-2018-03.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

Institutet för social forskning (SOFI) (2018). KODBOK Levnadsnivåundersökningen 2010. 

Nedladdad 2018-04-02 från 
https://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODB

OK.pdf 

Josefsson, J. (2007). Uppdelning av föräldraledighet – Nöjda och missnöjda föräldrar. Working 

 Papers in Social Insurance 2007:2. Stockholm: Försäkringskassan. Nedladdad 2018-05-01 

från https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/592da3d6-11b9-4ce9-a96e-

6e8f1ea8328c/wp0702_uppdelning_av_foraldraledighet_nojda_och_missnojda_foraldrar_divis

ion_of_parental_leave_satisfied_and_dissatisfied_parents.pdf?MOD=AJPERES 

Regeringskansliet. (2017). Mer om jämställdhetspolitikens mål. Nedladdad 2018-05-21 från 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/ 

SIFO (2016) Närbarometern. Resultatrapport Försäkringskassan. Nedladdat 2018-04-22 från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/56444bc9-ca73-42e4-afb4-

ef59e14c6dd0/pm-fk-narhetsbarometern.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/249a8f02-6e59-4337-aa1b-0c109671ea22/socialforsakringsrapport_2010_5.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/249a8f02-6e59-4337-aa1b-0c109671ea22/socialforsakringsrapport_2010_5.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/dela-lika
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/40a27617-8e29-4ec2-a6d3-546087b1ecdf/293-aktuella-belopp-2018-03.pdf?MOD=AJPERES&CVID
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/40a27617-8e29-4ec2-a6d3-546087b1ecdf/293-aktuella-belopp-2018-03.pdf?MOD=AJPERES&CVID
https://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODBOK.pdf
https://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODBOK.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/592da3d6-11b9-4ce9-a96e-6e8f1ea8328c/wp0702_uppdelning_av_foraldraledighet_nojda_och_missnojda_foraldrar_division_of_parental_leave_satisfied_and_dissatisfied_parents.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/592da3d6-11b9-4ce9-a96e-6e8f1ea8328c/wp0702_uppdelning_av_foraldraledighet_nojda_och_missnojda_foraldrar_division_of_parental_leave_satisfied_and_dissatisfied_parents.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/592da3d6-11b9-4ce9-a96e-6e8f1ea8328c/wp0702_uppdelning_av_foraldraledighet_nojda_och_missnojda_foraldrar_division_of_parental_leave_satisfied_and_dissatisfied_parents.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/56444bc9-ca73-42e4-afb4-ef59e14c6dd0/pm-fk-narhetsbarometern.pdf?MOD=AJPERES&CVID
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/56444bc9-ca73-42e4-afb4-ef59e14c6dd0/pm-fk-narhetsbarometern.pdf?MOD=AJPERES&CVID

	Innehållsförteckning
	Inledning 1
	Syfte och frågeställningar 2
	Avgränsningar 3
	Disposition 3
	Föräldraförsäkringen i Sverige 4
	Teori och tidigare forskning 5
	Specialiseringsteorin 6
	Det relativa resursperspektivet 7
	Genusperspektiv 9
	Data och metod 11
	Data 12
	Delurval 13
	Variabler och operationalisering 13
	Metod 16
	Regressionsdiagnostik 17
	Begränsningar 19
	Resultat 20
	Diskussion 25
	Slutsats 29
	Förslag till vidare forskning 29
	Referenslista 30
	Elektroniska källor 32

	Inledning
	Syfte och frågeställningar

	Syftet med studien är att belysa skillnader i föräldraledighetsuttag mellan grupper av män genom att undersöka vilka faktorer som är avgörande för mäns uttag av föräldraledighet. Studiens syfte är motiverat av att det än idag kvarstår betydande skilln...
	Avgränsningar
	Studien är avgränsad till att enbart innefatta män i heterosexuella parförhållanden med hemmaboende barn födda mellan 1992 och 2010. Fokus i denna studie ligger endast på individfaktorer hos pappan samt på mammans och pappans resurser i relation till ...

	Disposition

	Föräldraförsäkringen i Sverige
	Teori och tidigare forskning
	Specialiseringsteorin
	Det relativa resursperspektivet
	Genusperspektiv

	Data och metod
	Data
	Delurval

	Variabler och operationalisering
	Metod
	Regressionsdiagnostik
	Begränsningar


	Resultat
	Diskussion
	Slutsats
	Förslag till vidare forskning

	Referenslista
	Elektroniska källor




