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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan inkomstfördelning samt

utbildning och attityd gentemot delad föräldraledighet. Vidare blev denna problemformulering

vital, då den även befrämjade möjligheten att titta på hur attityden gentemot delad

föräldraledighet inverkar på synen av könsroller i ett hushåll. Undersökningen bygger på en

enkät kring familjeliv och arbete, som har utförts av Sociologiska Institutionen vid Umeå

universitet, och sammanförts av ISSP 2012 (International Social Survey Program). Studien

grundar sig i en univariat analys som beskriver variablernas frekvensfördelningar, och därefter

testas eventuella samband genom bivariat och multivariat analys. Det teoretiska ramverket där

begrepp såsom könsroller, resurser och kapital inbegrips, blir på senare hand studiens analytiska

verktyg. Resultatet påvisar att det föreligger ett positivt samband mellan inkomstfördelning,

utbildning och attityd gentemot delad föräldraledighet. Det visar sig att man i hushåll där

mannen tjänar mer, förhåller sig traditionellt på så sätt att man anser att föräldraledigheten endast

bör tas ut av kvinnan. Vidare påvisar resultat att de med hög utbildning, i jämförelse med de som

endast innehar gymnasial alternativt lägre utbildning, anser att föräldraledigheten bör delas upp

jämlikt. Detta påvisar även ytterligare ett positivt samband i hur attityden gentemot delad

föräldraledighet återspeglar synen på könsroller och därmed synen på jämställdhet. En

traditionell inställning gentemot delad föräldraledighet återspeglar en syn på hur man anser att

kvinnan bör ta hand om barn, och mannen försörja familjen.

Nyckelord: Föräldraledighet, kapital, resurser, makt och könsroller.



Abstract

The purpose of this study is to investigate possible links between income distribution, education

and attitudes towards shared parental leave. Furthermore, this problem became vital, as it also

promoted the opportunity to look at how attitudes towards shared parental leave are influenced

by the perception of gender roles in a household. The survey was based on a questionnaire about

"family life and work", which was conducted by the Department of Sociology at Umeå

University, and compiled by ISSP 2012 (International Social Survey Program). The study is

carried out in three stages: first, univariate analysis is performed using variables frequency

distributions, then the possible links were tested through bivariate and multivariate analysis. The

theoretical framework where concepts such as gender roles, resources and capital were included

became the study’s analytical tools. The results demonstrate that there is a positive correlation

between income, education and attitude towards shared parental leave. It turns out that in

households where the man earns more relate traditional in the sense of a belief that parental leave

should only be taken out by the woman. Further results indicate that the individuals with a high

education, compared to those with lower degrees, believe that parental leave should be divided

equally. This even demonstrates a further positive correlation, in how the attitudes towards

shared parental reflect the view of gender roles and therefore the view of equality. More

traditional attitudes towards shared parental reflect a view of agreeing that women should take

care of the children, and the husband support the family.

Key words: Parental leave, Capital, Resources, Power and Gender roles



Populärvetenskaplig sammanfattning

Föräldraledighet är idag, något som återspeglar jämställdhet. Vem är det som tar ut sin ledighet,

och vad beror detta på? Denna studie syftar till att undersöka huruvida faktorer såsom utbildning

och inkomstfördelning i ett hushåll påverkar det sätt som man ser på delad föräldraledighet.

Vidare blir inställningen gentemot delad föräldraledighet viktig, i och med att det blir möjligt att

titta på hur attityden hänger samman med hur man ser på könsroller i ett hushåll.

Undersökningen bygger på en kvantitativ ansats, där statistisk blir det empiriska innehållet.

Studien grundar sig i ett färdigt enkätformulär som framställts av den Sociologiska Institutionen

vid Umeå Universitet. För att göra beräkningar av det statistiska materialet, används ett program

vid namn SPSS, för att först undersöka en faktors fördelning på egen hand. På senare hand

undersöks två faktorer med varandra. Slutligen undersöks flera faktorer tillsammans för att se

vilken som har störst påverkan. Resultat påvisar att det existerar ett positivt samband mellan val

av faktorer och attityd gentemot delad föräldraledighet. Ytterligare samband återfinns mellan det

sätt som man ser på delad föräldraledighet och könsroller. Resultatet för denna studie ger

erfarenhetsgrundad kunskap, och kan vidare användas för att fördjupa sig i hur och varför

relationen mellan synen på könsroller hänger samman med det sätt som man anser att

föräldraledighet bör delas upp sinsemellan kvinnan och mannen. I ett så nutida samhälle som

Sverige, blir detta intresseväckande, då det möjliggör en beskrivning av hur pass jämställdhets

medvetna föräldrar är.



Förord

Författarna, Emilia Popova och Shilan Wali Ali har skrivit och varit gemensamt aktiva i arbetet

och skrivandet av denna kandidat uppsats. Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare

Zhanna Kravchenko, som genom uppmuntran och tålamod har väglett oss genom

uppsatsskrivandet.
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1. Inledning
Idag är föräldraledighet ett omtalat ämne där det flitigt diskuteras i hur ledighet brukar och

bör delas upp i en familj. En hel del studier påpekar att ju högre inkomst pappan har, desto

mer förlorar familjen ekonomiskt sätt, och därmed tar mamman i familjen ut en större del

(Plantin, 2001, s:237). Nyare studier som har gjorts, påpekar dock att medelklassmän med

högre inkomst är bättre på att ta ut vab-dagar respektive föräldradagar. Detta skär sig mot det

tidigare perspektivet, i att den ekonomiska förlusten blir större om fäderna tar ut fler dagar.

SCB undersökningar har visat att hög utbildning är den grundläggande faktorn för ett jämnt

uttag av föräldradagar (SCB, Välfärd Nr:4, 2006). Fäderna tar ut längre ledighet, oavsett vem

i familjen som har en lång utbildning, men det som är intressant är det faktum att effekten

förstärks ytterligare när båda parterna har en hög utbildning. Om kvinnan i sin tur har en hög

inkomst, så ökar chansen för männen att ta ut fler dagar.

Sverige är ett av landen i världen som anses ha den mest fungerande och generösaste

föräldraförsäkringen, vilket resulterar i ett högt födelsetal och många kvinnor på

arbetsmarknaden. Föräldrarna har rätten till att ta ut 480 dagar per barn. De föräldrar som har

gemensam vårdnad kan alltså ta ut 240 dagar var. Föräldraförsäkringen har även låsta dagar,

som tillhör vardera föräldern. Dagarna kallas oftast ”pappadagar”, och dessa dagar kan inte

föras över till den andra föräldern. Det betyder således att om dessa dagar inte brukas, så

ryker dem. År 2002 ökade dessa dagar från 30 till 60 dagar (Socialförsäkringsrapport 2011,

s:13, 42).

År 2008 infördes en ny jämställdhetsbonus som gavs till föräldrar, som i sin tur

jämnfördelade föräldraförsäkringen. Detta var ett initiativ från staten, för att ”locka” till ett

jämnare uttag. Det faktum att pappor tar ut en lägre del av föräldraledighet är ingen

hemlighet. Men det har gjorts framsteg i fördelningen av föräldradagar, där det faktiskt har

blivit en aning jämnare än vad det förr har varit. För tio år sedan var det endast 4,9 % av

föräldrarna som tog ut en någorlunda jämn fördelning av ledighetsdagarna. Med jämn menas

i detta fall att ingen tog ut mer än 60 %. Tio år senare steg siffran med 12,7 %

(Socialförsäkringsrapport, 2013, s:8). Detta är en klar förbättring, men vilka faktorer är det

som egentligen påverkar uttaget av föräldraledighet?
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1.1. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om faktorer såsom inkomstfördelning och

utbildning har ett samband med människors attityd gentemot delad föräldraledighet.

Inställningen till föräldraledighet avspeglar också åsikten om det obetalda

reproduktionsarbetet, och öppnar därför upp dörrarna för jämställdhetsfrågan. Därmed blir

detta problem intressant i och med att det även tillåter oss att titta på hur synen av könsroller

hänger samman med attityden gentemot delad föräldraledighet.

1.2. Frågeställningar
● Finns det ett samband mellan inkomstfördelning och attityd gentemot delad

föräldraledighet och i sådana fall, hur ser det ut?

● Finns det ett samband mellan utbildning och attityd gentemot delad föräldraledighet

och i sådana fall, hur ser det ut?

● Finns det ett samband, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, mellan synen på könsroller

och attityd gentemot delad föräldraledighet?

1.3. Avgränsningar
Tidigare forskning påvisar att föräldraledighet är ett väldigt omdebatterad ämne. Därför har

det varit viktigt att redan i början av undersökningen att avgränsa studien till något specifikt

inriktat. Denna studie bygger på två attitydfrågor, där den ena representerar attityden

gentemot föräldraledighet, och den andra attityden gentemot könsroller. Dessa attitydfrågor

undersöks vidare i relation till faktorerna inkomstfördelning och utbildning. Denna

avgränsning möjliggör på så sätt en analys i huruvida faktorerna inkomstfördelning och

utbildning har ett samband med attityd gentemot delad föräldraledighet, men också hur synen

på könsroller påverkas av respektive faktor.

1.4. Disposition
Studien inleder med en kort bakgrund om uppsatsämnet. Därefter redogörs studiens syfte och

frågeställningar, som tillsammans bildar en problemformulering. Tidigare forskning och

teoretiska utgångspunkter ramar på senare hand in studiens grund. Metod och material

redovisar tillvägagångssätt, och på så sätt som variabler har operationaliserats. I detta avsnitt

har även en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet förts. Vidare redogör vi för det

empiriska innehållet, där väsentliga tabeller framförs. Detta för oss vidare på en analys där vi

ställer upp resultat utifrån teoretiska perspektiv för att ge svar på syfte och frågeställningar.
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Slutligen för vi en avslutande diskussion och slutsats kring vad vi har kommit fram till för att

på så sätt knyta samman säcken.

2. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring familjeförhållanden och bidragande

faktorer till uttag av föräldradagar. Det centrala i detta avsnitt ligger i forskning som påvisar

hur olika faktorer, såsom kapital, traditioner och handlingsmöjligheter påverkar relationen

mellan mannen samt kvinnan och de beslut som tas i ett förhållande. Det är detta avsnitt och

de väsentliga faktorerna som bland annat har fungerat som utgångspunkter för denna studie.

Slutligen sammanfattas likheter och skillnader, och på så sätt som denna studie kan komma

att bidra till den tidigare forskningen.

2.1. Hemmet, barnen och makten
Relationen mellan mannen och kvinnan, och den ekonomiska aspekten har i många studier

varit en ledande detalj. År 1997 skrevs en rapport av Göran Ahrne och Christine Roman vid

namn ”hemmet, barnen och makten – förhandlingar om arbete och pengar i familjen”.

Författarna avsåg att studera hur faktorer såsom hushållsarbete, inkomster och förvärvsarbete

uppvisar och påverkar relationen mellan mannen och kvinnan, som tillsammans utgör en

familj. Författarnas teoretiska ramverk innefattar ”ekonomisk rationalitet”, ”kulturella

föreställningar” samt ”maktresurser”. Ekonomisk rationalitet hänvisar till hur det i en

diskussion om familjestruktur, bör planeras i hänsyn till ekonomiska faktorer. Teorins

väsentliga betydelse har därmed och göra med hur en familj planerar utefter de ekonomiska

resurserna. Författarna förklarar vidare att exempelvis, den i förhållandet som tjänar minst, är

också den parten som bör ta ut sin föräldraledighet, då familjen som helhet förlorar mindre

rent ekonomiskt sätt (Ahrne & Roman, 1997, s:4f).

Kulturella föreställningar berör istället de normer och traditionella synsätt som i många

hushåll formar en familjestruktur. I denna teori inkluderar författarna definitionen av

könsroller, och fördjupar sig därmed i ett genus inriktat perspektiv. Teorin inbegriper det sätt

som kvinnligt och manligt uppfattas, och inverkar på det sätt som uppgifterna i en familj

fördelas (Ahrne & Roman, 1997, s:8). Maktresurser definieras slutligen som de tillgångar

som den ena parten i ett förhållande har tillgodo, och som på grund av denna resurs har

möjlighet att ta de mer avgörande besluten. Författarna menar vidare på att förhållandet
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mellan mannen och kvinnan vilar på en beroenderelation, där det sker ett socialt samspel

(Ahrne & Roman, 1997, s:12).

Könsroller i hur mannen bör ta hand om det ekonomiska ansvaret, och kvinnan om barnet,

inverkar på det beslut som tas gällande föräldraledighet. Det visar sig vara en självklarhet för

de par som innehar ett mer traditionellt synsätt, att det är kvinnan som till en början bör ta ut

störst ledighet, då det anses som mest naturligt. Detta förklaras med hur barnet i tidig ålder är

mer beroende av mamman, än av pappan (Ahrne & Roman, 1997, s:64). Vidare förklarar

författarna att man finner ett mer jämnare uttag i de familjer som inte är lika bundna till ett

traditionellt synsätt. Författarna menar slutligen på att trots att papparollen har förändrats en

hel del från förr, ändå trängs bort av den mer omfattande synen av mannen som försörjare

och kvinnan som vårdare. På senare hand orsakar detta också en reproduktion av de

könsroller som placerar kvinnan och mannen i visst sätt att vara (Ahrne&Roman, 1997,

s:67f).

Till den ekonomiska rationaliteten samt maktresurser, finner författarna ytterligare ett par

motiv till de beslut som fattas i vem som ska ta ut föräldraledighet. Det visar sig att ju högre

lön mannen hade, desto större chans var det att kvinnan i hemmet tog ut större andel av

föräldraledigheten. Författarna finner också andra motiv, men som även de grundar sig i

ekonomiska aspekter (Ahrne & Roman, 1997, s:75).

Vidare kommer författarna fram till att jämbördiga resurser mellan mannen och kvinnan, i

form av bland annat yrke, utbildning och inkomst, påverkar kvinnans handlingsmöjligheter,

då hon anses ha större chanser att påverka mannen att ta ut en viss föräldraledighet. Det visar

sig att mannen i familjer där båda parterna hade likartade löner, tog ut en större andel av

ledigheten, än i de familjer där mannen tjänade mer än kvinnan. Författarna menar att detta

beror på att kvinnans åsikter får mer betydelse, som i sin tur ger henne makt, om hon har en

likvärdig social samt ekonomisk position som sin make. Däremot menar författarna på att det

måste finnas en vilja hos mannen, och att han i grund och botten inte kan tvingas till att ta ut

sin ledighet (Ahrne & Roman, 1997, s:78).

Till skillnad mot Ahrne och Romans rapport, kommer denna studie endast att fokusera på just

på de utbetalda föräldradagarna. Rapporten bygger på en kombination av kvantitativ och

kvalitativ metod, vilket skiljer sig från denna studie, då undersökningen endast avser att göra
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en kvantitativ analys där samband undersöks. I relation till studien, har denna rapport

dessutom ganska liknande teoretiska perspektiv men skiljer sig i detaljerna och

tillvägagångssätten.

2.2. Inkomst och föräldraskap
Tidigare studier undersöker familjeförhållanden och faktorer som påverkar uttag av

föräldraledighet. Det har bland annat resulterat i boken ”Couples in Sweden: Studies of family

and work” där författarna kombinerar familjelivs- och arbetslivsaspekten, för att dra

paralleller till vardera påverkande effekter av föräldraledighet. Det visar sig att papporna tar

ut mer föräldraledighet om de har högre inkomst. Detta förklaras med hur papporna med

högre inkomster troligtvis också har högre positioner på sina arbetsplatser, och har på så sätt

”råd” att ta ut föräldraledighet, då de inte rent ekonomiskt sätt förlorar på det. Dessutom

påverkas inte dessa pappor i valet av att ta ut föräldraledighet av diverse reaktioner på jobbet.

Vidare påvisar Duvander och Sundströms undersökning att papporna tar ut mer

föräldraledighet, om mamman i familjen också har hög inkomst. Detta förklaras i att samma

mammor har större möjligheter på jobbet, som får de att vilja gå tillbaka till jobbet tidigt. Det

faktum att dessa mammor är villiga att gå tillbaka till jobbet tidigare, hänger ihop med hur de

troligtvis är mer villiga att dela på föräldraledigheten jämlikt med pappan. Vidare visar det

sig också att ju högre utbildning föräldrarna har, desto större är chansen att pappan i familjen

använder möjligheten att ta ut föräldraledighet (Duvander & Sundström, 2000, s:20).

Duvander och Sundströms forskning fokuserar främst på faktorer som avgör pappans

deltagande i barnomsorgsfrågan. Författarna har använt sig av data från försäkringskassan,

där man bland annat har redovisat både pappornas och mammornas använda föräldraledighet

för barn som är födda år 1994. Dessutom har Duvander och Sundström tittat på mammornas

och pappornas inkomster. Dessa två inriktningar, är de huvudsakliga faktorerna som

författarna undersöker i relation till pappans deltagande i barnomsorgsfrågan. Duvander och

Sundströms forskning inriktar sig således främst på det ekonomiska perspektivet, där fokus

ligger på pappornas uttag av den betalda föräldraledigheten.

Denna studie bidrar alltså, på så sätt att den avser att titta på om utbildning samt

inkomstfördelningen i ett hushåll, har ett samband med attityd gentemot delad

föräldraledighet. Trots det att författarens studie tar hänsyn till kvinnan, så ligger fokus på

mannen och hur kvinnans inkomst påverkar pappans uttag av föräldradagar. Denna studie
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reducerar inte kvinnans roll, då studien kräver lika stor hänsyn av kvinnan som mannen, i och

med att analysen sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

2.3. Faderskap och klasstrukturer
Hur svenska par ser på faderskap har även varit relevant för detta avsnitt i tidigare forskning.

”Different classes, different fathers?” av Lars Plantin bygger på en kvalitativ studie på trettio

svenska par där man undersöker hur dessa par ser på faderskap. Det forskaren kommer fram

till i denna studie är att familjer med lägre ekonomi oftast förhåller sig till ett traditionellt sätt

när det gäller barnpassning och familjestruktur. För dessa män är föräldrarollen något

naturligt i livet. I medelklassfamiljerna ser männen på föräldrarollen som en chans att

utveckla sin identitet och möjligheten att kunna växa som människa. För dessa män blir det

faktum att ta hand om barnen, när dem är små, en självklarhet som även papporna borde ta

del av (Plantin, 2007, s:2).

Klasstrukturer påverkar hur människor ser på könsroller och hur fördelningen av

föräldraledighet delas upp. Det visar sig att män i medelklassen hade en tendens att ta ut fler

föräldradagar än vad fäderna i arbetarklassen tog.  Författaren belyser vikten av att ta med ett

ekonomiskt samt klassperspektiv, när man analyserar männens förhållning till föräldraskap.

Han påpekar även att genusaspekten och traditionell förhållning till könen är av vikt. Män

från de populära skikten är vana att ta mer ansvar, medan män ifrån arbetarklassen påvisar sin

manlighet genom styrka, hårt arbete och lämnar därför över ansvaret till kvinnan.

Arbetarklassen lever kvar i det gamla traditionella synsättet på föräldraskap, medan

medelklassens män utvecklas och ser faderskapet som ett reflexivt projekt där de kan

utveckla sin egen identitet (Plantin, 2007, s:16).

Det konstateras att faderskap och männens syn på föräldrarollen huvudsakligen beror på

klasstillhörighet och olika synsätt på föräldrarollen. Mannens inkomst står i centrum och

kvinnans status får inte lika stor uppmärksamhet. Kvinnornas åsikter tillfrågas i studien, men

deras ekonomiska ställning redovisas inte. Denna studie bidrar alltså på så sätt att kvinnan

analyseras på samma nivå som mannen.
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2.4. Rätten att välja
I boken ”Man får välja”av Lisbeth Bekkengen (2002), görs en undersökning där författaren

försöker hitta faktorer inom arbetsliv samt familjeliv som kan komma att förklara uttaget av

föräldraledighet. Undersökningen bygger på intervjuer som har gjorts med åtta blivande par,

där författaren har följt dessa par från det att barnet fötts till det att paren återgår tillbaka till

arbete. Analysen bygger på jämförelser mellan kvinnan och mannen och situationerna de

befinner sig i. Författaren menar vidare på att tydliga mönster uppvisar sig i hur fördelningen

av föräldraledigheten ser ut. Det visar sig att faktorer såsom utbildning, yrke och inkomst

påverkar vilka män det är som tar ut sina dagar (Bekkengen, 2002, s:15). Där till är det inte

endast männen och ovannämnda faktorer som påverkar uttaget av föräldraledighet, istället

drar författaren paralleller till kvinnan och relationen emellan mannen och kvinnan.

Kvinnornas socioekonomiska position påverkar således mäns uttag av föräldraledighet, där

exempelvis kvinnans utbildningsnivå kan spela en större roll än vad mannens egen

utbildningsnivå gör (Bekkengen, 2002, s:16).

Vidare granskas olika skäl som inverkar på mannens val att ta ut föräldraledighet. Dessa skäl

innefattar: traditionella könsroller, ekonomiska skäl, attityder på arbetsplatsen och kvinnan

som inte delar med sig av föräldraledigheten. Till de traditionella könsrollerna menar man att

det finns en gammalmodig ram för hur en man respektive kvinna ska bete sig, som inte

stämmer överens med det moderna synsättet på familjestrukturer. Till de ekonomiska skälen

diskuteras familjens ekonomi, och hur man ekonomiskt sätt förlorar mer om det är pappan

som stannar hemma än om det skulle vara mamman. I fråga om attityder på arbetsplatsen,

handlar det om hur medarbetare på arbetsplatsen ser på mannen och hans val att ta ut

föräldraledighet. Här diskuteras positiva respektive negativa attityder, som antingen får

mannen att våga att ta ut föräldraledighet, eller inte. Till det sista skälet, handlar det främst

om hur kvinnor inte vill ”ge upp” sin tid, dvs. föräldraledighet, till mannen (Bekkengen,

2002, s:18f).

Författaren lägger stor tonvikt på biologiska skillnader, och menar på att dessa skillnader i sin

tur påverkar föräldraskapet. Bekkengen förklarar vidare att dessa biologiska skillnader bidrar

i hur man ser på skillnaderna emellan mödrar och fäder. Exempel på dessa biologiska

skillnader är kvinnans förmåga att faktiskt bära på barnet i nio månader, för att sedan föda

och amma barnet. Detta är faktorer som inte kan väljas bort ur kvinnans roll, och skapar

därmed en skiljelinje mellan mannen och hans roll. Handlingsfriheten i en relation har även



8

varit viktig för denna studie. Det diskuteras hur mannen har rätt att välja medan kvinnan mer

eller mindre är låst och kan inte välja på samma sätt.

Denna studie bidrar, ur ett kvantitativt perspektiv, med en mer tydlig förklaring då statistiska

samband blir lättare att redovisa. Likt vår studie, fokuserar författaren på relationen mellan

mannen och kvinnan och utesluter därmed inte den ena parten, även om det är en

undersökning som sker kring mannens val att ta ut föräldraledighet. Denna studie förhåller

sig slutligen, förutom könsroller och den ekonomiska aspekten, även till individens

utbildningsnivå. Likt vår studie diskuterar Bekkengen handlingsmöjligheter fast ur ett annat

perspektiv. Bekkengen drar en parallell mellan könsrollerna och de biologiska skillnaderna

medan denna studie avser att förklara handlingsmöjligheterna med innehavet av resurser.

3. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt redovisas uppsatsens teoretiska ramverk, som i undersökningen avses att

användas som analytiska verktyg. De teoretiska perspektiven presenteras utförligt och är

indelade efter centrala begrepp. Avslutningsvis redovisas hur respektive teori är tänkt att

användas i studien.

3.1. Äktenskaplig makt
Resursteori för äktenskaplig makt formulerades av författarna Robert Blood och Donald

Wolfe i ”Husband and wives: The dynamics of married living” (1960). Grundprincipen som

diskuteras i boken är innebörden av makt och auktoritet, och hur dessa två begrepp utspelar

sig i en relation mellan mannen och kvinnan. Författarna tillägger även en historisk förklaring

till hur makt och auktoritet förändrats över tiden. Makt är ett begrepp som definieras i hur en

av parterna i relationen kan påverka den andra partens beteende. Auktoritet däremot handlar

mer om hur en part i relationen bör ha makt, då båda parterna anser att det är så det ska se ut

och vara. Enligt författarna är dessa begrepp inkorporerade i varandra (Blood & Wolfe, 1960,

s:11).

Författarna inleder med en beskrivning i hur makten att ta beslut, härstammar från själva

utformningen av auktoritet. Författarna menar på att det finns ett visst typ av mönster i hur

auktoritet är fördelad, där vissa perspektiv samt situationer tas för givna. Författarna förklarar

vidare att det exempelvis tas för givet att det är mannen i hushållet som ska ta beslut, och att

kvinnan samtidigt accepterar detta (Blood & Wolfe, 1960, s:12).
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Maktens historia kommer ursprungligen från det patriarkala systemet, där normer i vem som

gör vad i hemmet beror på om man är kvinna eller man. Dessa kulturer bygger på mannens

överlägsna roll som beskyddare och försörjare, och kvinnans roll som mödrar. Men detta

synsätt skiftade när samhället genomgick förändringar, som tillät kvinnan att ta stå på egna

ben. Det blev allt mer vanligt med kvinnor som arbetade, och detta gav upphov till en ny

generation av äktenskap och relationer. På grund av denna samhällsförändring, fick man

också ett nytt synsätt på förhållandet mellan mannen och kvinnan (Blood & Wolfe, 1960,

s:15f,).

Vidare diskuteras begreppet resurser. Författarna menar på att resurser är vad respektive

partner tar med i en relation. Resurserna i sig gynnar den andra parten i förhållandet, vilket

således betyder att den som har mest resurser är också den som har störst makt då det är

denna individ som tillför något i högsta grad (Blood & Wolfe, 1960, s:12).

Författarna diskuterar även social klass och relationen till individen och dennes synsätt.

Författarna menar på att outbildade par, inte har fått bekanta sig med det moderna synsättet

av relationen mellan mannen och kvinnan. De som inte har fått möjlighet att ta del av en

högre utbildning, har således ett patriarkaliskt synsätt. Det författarna menar på är att de som

har högre utbildning, ser också på världen ur ett mer jämlikt perspektiv (Blood & Wolfe,

1960, s:28). Mannens yrke, men framförallt inkomst påvisar också en större makt, om

kvinnan i förhållandet inte har någon inkomst överhuvudtaget. Det betyder således att

mannen som har inkomst i relation till kvinnan som inte har inkomst, bidrar med en resurs

som därmed ger han mer makt än kvinnan (Blood & Wolfe, 1960, s:32).

Makten att ta beslut grundar sig alltså i de resurser som individen kan förse sin partner och

hans/hennes behov med. (Blood & Wolfe, 1960, s:42). Utgångspunkten i denna teori är

sammanfattningsvis att vardera partners resurser/kompetenser, är avgörande för förståelsen

av den maktasymmetri som hittas i relationen emellan mannen och kvinna, och de beslut som

därmed tas i förhållandet (Blood & Wolfe, 1960, s:13). Ytterligare en hypotes i resursteori,

har och göra med när kvinnorna ökar sina resurser till ett liknande värde som männens, höjs

också deras handlingsmöjligheter. Detta innebär att hushållsarbetet då fördelas jämnare
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mellan könen, i och med att kvinnan har höjt sin position utanför hemmet (Ahrne & Roman,

1997, s:19).

Det är även viktigt att ta hänsyn till hur det kulturella och det ekonomiska kapitalet kan

komma att påverka olika makt och auktoritetspositioner i ett förhållande mellan mannen och

kvinnan. Det betyder således att den som har makt i en familj, är den som har mest resurser,

och då inte endast ekonomiskt sätt utan även kulturellt sätt. Detta resonemang går att

återkoppla till Bourdieus begrepp kapital. Författaren menar på att människans innehav av

kapital delar in människor i ett så kallat socialt rum av positioner. Här skiljer Bourdieu på två

principer. Den första principen handlar om individens innehav av det totala kapitalet, medan

den andra principen i sin tur handlar om hur mycket kapital individen har, och då främst

kulturellt och ekonomiskt kapital. Den första principen skapar således en gränslinje mellan de

som har mycket kapital, och de som har lite kapital. Den andra principen skapar däremot en

skiljelinje mellan de som främst innehar ekonomiskt kapital och de som främst innehar

kulturellt kapital (Bourdieu, 1997, s:16).

Denna teori är därmed till för att analysera hur resurserna i en familj, mellan mannen och

kvinnan, kan komma att påverka attityden gentemot delad föräldraledighet, men också i

slutändan vem som bestämmer hur uppdelningen av föräldradagar ska ske. Teorin är också

viktig på så sätt att den möjliggör en vidare analys i hur de traditionella könsrollerna har

förändrats, och hur kvinnan som har fått mer makt i samband med plats på arbetsmarknaden,

har öppnat upp en ny generation av jämställdhet. Vidare blir Bourdieus begrepp centrala för

att analysera huruvida det finns ett samband mellan det kulturella kapitalet och attityden

gentemot delad föräldraledighet. Den kulturella aspekten blir viktig i relation till vår studie,

då den ger bäst representation av individens värderingar och attityder.

3.2. Könsroller
Kunskapen om genus bygger idag mycket på hur barn, genom socialisationen, upplever ”ett

sätt att vara”. Pojkar ska bära blått och gilla fotboll, flickor ska bära rosa och föredra balett.

Detta är ett synsätt som är bekant för många, och stämmer till viss del överens med hur

verkligheten är beskaffad. Det finns vissa förväntningar på hur en man ska bete sig och hur

en kvinna ska bete sig. Connell (2002) anser dock att det finns en viss problematik med att se

på könsroller endast utifrån detta perspektiv, då det inte bara är socialisation och

förväntningar som inverkar på rådande könsroller. Det författaren försöker belysa är att det
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inte bara finns en könsroll för pojkar och flickor, utan istället flera. Connell (2002) menar på

att de olika könsrollerna skapas bland annat utifrån klasskillnader, och här skiljer författaren

på affärsmannens maskulinitet och kroppsarbetarens maskulinitet. Det finns en hegemonisk

maskulinitet i varje grupp eller klass som följs (Connell, 2002, s:103f,).

Med detta försöker Connell (2002) påvisa det faktum att det som anses vara ett ”rätt sätt att

vara” i en viss klass, anses vara ”fel sätt” i en annan klass. Med det menas att i exempelvis en

arbetarklass, har man ett sätt att se på maskulinitet, medan man i exempelvis i medelklass har

ett annat sätt att se på maskulinitet. De olika könsrollerna grundar sig således delvis på

skillnader, och skillnaderna beror på den klasstruktur som diskuteras (Connell, 2002, s: 104).

I boken handlar könsroller inte bara om individens acceptans av vad som finns, att leva efter

vad som är bestämt och vad som är en norm. Författaren menar istället att könsrollerna hela

tiden är aktiva, och föränderliga i samhället (Connell, 2002, s:105). Det viktigaste ur denna

teori, är fokusen på hur man i olika klasser ser på könsroller ur olika perspektiv. Den

hegemoniska maskuliniteten ser således olika ut beroende på klass ställning, där

arbetarklassen ser på mannens roll som heroisk, medan man i medelklassen ser på rollen som

ständigt föränderlig. Både det kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet påverkar

synen på jämlikhet, då dessa kapital till viss grad, som sagt påverkar synen på könsrollerna.

I relation till vår studie kommer denna teori därmed att förklara hur olika synsätt och attityder

på könsroller, skiljer sig beroende på social position och därmed innehav av kapital. Det

viktigaste blir därmed begreppet kapital, och hur detta inverkar på synen av könsroller i olika

klasser.

3.3. Kön och kulturellt kapital
Under 1800-talet bildades omvårdnadskurser som bidrog till att skapa relationen mellan

arbetarklass och medelklass, där arbetarklassen tog rollen som den ekonomiskt och socialt

beroende. Men det var inte bara relationen mellan klasserna som den bidrog till,

hushållsarbetet delades även upp som något feminint. Medan arbetarklasskvinnorna tog

avstånd ifrån ordet klass så gjorde inte deras män samma sak. Arbetarklass för kvinnorna

innebar en bristande respektabilitet, och för männen innebar det en heroisk maskulinitet som

även sågs som den hegemoniska maskuliniteten (Skeggs, 2000, s:81).
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Arbetarklass kvinnorna hade en dyster framtid och ett begränsat kulturellt kapital, och därför

var omsorgsarbetet något som kunde höja deras värde. Möjligheten att sköta om något och

samtidigt vara bra på det gjorde att kvinnorna kunde höja sitt kulturella kapital. Eftersom de

högre utbildningarna endast var för medelklassen, var omsorgsarbetet enda utvägen för

arbetarklassen att höja sin moraliska position. Moderskapet var för arbetarklassen det enda

utav värde som de kunde lägga tid på. Kvinnorna från arbetarklassen gick helt in i

moderskapet och såg därför ner på kvinnorna som inte gjorde det. Detta gjordes genom att

klanka ner på andra, för att på så sätt kunna höja sin egen makt och auktoritet. Medan

medelklass kvinnornas kulturella kapital bestod av utbildning och kulturella aktiviteter,

bestod arbetarklasskvinnans kapital av tid, kärlek och omvårdnad (Skeggs, 2000, s:91).

Bourdieus begrepp kapital och sociala rum kan även ge insikt i hur arbetarklass kvinnan

föddes in i ett socialt rum med redan färdiga strukturer. Människor delas in i olika sociala

klasser utifrån deras kapitalvärde. Det ger dem olika platser i ”det sociala rummet av

positioner”. De olika positionerna ger således människor olika värderingar och olika

handlingsmöjligheter. Det som är normalt och självklart utifrån en position anses annorlunda

i en annan (Israel & Hermansson, 1996, s:195). Det kapital som arbetarklass kvinnorna

föddes med, begränsade deras möjligheter i det sociala rummet. Ett kulturellt kapital såsom

utbildning ger troligtvis ett högre ekonomiskt kapital, och då även ett symboliskt kapital.

Eftersom arbetarklasskvinnorna utestängdes ifrån arbetsmarknaden och utbildningens arena,

skapade de sin egen väg till att vinna kulturella kapital, och detta genom deras kvinnliga

kulturella kapital som bestod av omvårdnad (Skeggs, 2000, s:254).

Teorin förklarar hur könsroller uppstod ur individens besittning av kapital. I relation till vår

studie, undersöker vi hur könsroller i ett förhållande mellan mannen och kvinnan utformas

beroende på parternas kapital. Teorin blir även tillämpbar i hur en viss syn på kvinnans roll,

på grund av historiska kontexter och inlärning utifrån traditionella bilder av hur familjen ser

ut, inverkar på rådande könsroller och det sätt som föräldraledigheten delas upp.

4. Metod och material
I detta avsnitt redovisas det material som har gjort denna studie möjlig. Vi beskriver kort

datasetet. Därefter går vi in på en operationalisering av de variabler som studien bygger på,

och tillför därmed en tydligare definition av hur variablerna har kodats om och val av frågor

från enkät. Vidare ställer vi upp tre huvudsakliga hypoteser, relaterade till frågeställningarna,
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och avslutar med en metodologisk diskussion kring studiens urval, validitet, reliabilitet samt

begräsningar.

4.1. Material
Denna studie bygger på befintligt material i form av en enkät-undersökning av International

Social Survey Program (2012) som Sverige deltar i sedan 1992. Enkäten heter ”Familjeliv

och arbete ”och är genomförd av Sociologiska Institutionen vid Umeå universitet.

Primärforskaren för denna undersökning är Jonas Edlund som faktiskt sitter vid den

Sociologiska Institutionen på Umeå universitet. Ansvariga för materialet är SIFO, som samlar

in uppgifterna. Cirka 2000 individer, som blev utvalda utifrån ett obundet slumpmässigt

urval, fick svara på enkäten. Frågeformuläret har postats ut till urvalet, och de medverkande

har således fått svara på 74 frågor självadministrativt. Dessa frågor berör allt ifrån politisk

sympati till attityd om äldrevården. Materialet består således av människors åsikter om ämnet

familjeliv och arbete. Tidsperioden för undersökningen startades år 2012-03-05, och

avslutades 2012-05-11. Urvalet för detta dataset avgränsas till personer som naturligtvis är

bosatta i Sverige, och i åldrarna 18 år och äldre (Edlund, 2012).

4.2. Metod
Studien genomförs som sagt med en kvantitativ ansats. När vi beskriver frekvensfördelningen

i variablerna, använder vi oss utav univariat analys. Dessa redovisas i form av två

cirkeldiagram samt en tabell. Den univariata analysen redovisas under vår metod avsnitt, för

att på så sätt ge en lätt introduktion av material. Vidare använder vi oss av bivariat och

multivariat analys i resultat. Den bivariata analysen redovisas i tabellform, där den beroende

variabeln testas med en oberoende variabel åt gången. Den multivariata tabellen redovisas

också i tabellform, men här har dock den beroende variabeln testats med flera oberoende

variabler i en och samma tabell, där vi redovisar resultat i 8 modeller.

4.3. Variabler och operationalisering
Som beroende variabel används attityd till delad föräldraledighet. Frågan som mätt attityden

lyder följande: Om båda föräldrarna har en liknande arbetssituation och rätt till betald

föräldraledighet, hur tycker du att de borde dela upp föräldraledigheten mellan sig?

Svarsalternativen är: 1) Mamman borde ta ut hela föräldraledigheten, pappan borde inte ta ut

någon föräldraledighet alls. 2) Mamman borde ta ut det mesta av föräldraledigheten, pappan

borde ta ut en mindre del. 3) Mamman och pappan borde ta ut halva föräldraledigheten var.

4) Pappan borde ta ut det mesta av föräldraledigheten, mamman borde ta ut en mindre del. 5)
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24,7%

58,7%

Fråga 10
Traditionellt Modernt

Pappan borde ta ut hela föräldraledigheten, mamman borde inte ta ut någon föräldraledighet

alls. 6) Vet ej.

Dessa svarsalternativ kodades om på följande sätt: Alternativ 1 och 2 slogs ihop värdet 1.

Detta värde fick definiera ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten, som innefattar att

mamman tar ut all eller den mesta av tiden. Svarsalternativ 3 till 5 slogs ihop till värdet 0,

som står för ett modernt synsätt, vilket innebär att någon typ av delning förekommer

alternativt att pappan tar ut hela eller det mesta av föräldraledigheten. Svarsalternativ 6 togs

bort.

Figur 1:1. Frekvensfördelning av attityd gentemot delad föräldraledighet (beroende
variabel)

Figur 1:1 visar på att 58,7 % av

urvalet förhåller sig till ett

modernt synsätt när det gäller

fördelningen av

föräldraledighet. Vilket betyder

att man anser att det bör ske en

typ av delning alternativt att

pappan tar ut hela eller det

mesta av föräldraledigheten.

24,7 % förhåller sig istället mer

traditionellt, vilket innebär att

man anser att mamman bör ta ut det mesta alternativt all föräldraledighet. Resterande 16,4 %

av urvalet blir bortfall.

Som en av de oberoende variablerna används ytterligare en attitydfråga som berör könsroller

i en familj. Frågan, som har mätt det lyder följande: Instämmer du i eller tar du avstånd från

följande påståenden: Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om

hemmet och familjen. Svarsalternativen är sex stycken och lyder som följande: 1) Instämmer

starkt. 2) Instämmer. 3) Varken instämmer eller tar avstånd. 4) Tar avstånd. 5) Tar starkt

avstånd. 6) Vet ej.
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2% 5%

30%

63%

FRÅGA 2B
Instämmer starkt Instämmer starkt

Tar avstånd Tar starkt avstånd

Dessa alternativ kodades om på följande sätt: Svar 1 kodades om till -2, vilket innebär

instämmer starkt. Svar 2 kodades om till -1, vilket innebär instämmer. Svar 4 kodades om till

1, vilket innebär tar avstånd. Svar 5 kodades om till 2, vilket innebär tar starkt avstånd.

Slutligen togs alternativ 3 och 6 bort.

Figur 1:2. Frekvensfördelning av attityd gentemot könsroller (oberoende variabel)

Figur 1:2 visar på att 63 % tar

starkt avstånd gällande

påståendet ”Mannens uppgift är

att tjäna pengar, kvinnans uppgift

är att ta hand om hemmet och

familjen”. 30 % tar avstånd till

samma påstående. 5 %

instämmer, medan de resterande

2 % instämmer starkt.

Ytterligare en oberoende variabel som undersöks är utbildning. I enkäten mäts denna variabel

i antal år av sammanlagd heltidsutbildning. Urvalets svar gick ifrån 1 år upp till 25 år. Dessa

svar kodades sedan om till tre kategorier. Från 1 till 9 år motsvarar grundskoleutbildning, och

kodades om till kategorin låg utbildning. Från 9 till 12 år motsvarar gymnasieutbildning, och

kodades om till medel utbildning. Slutligen från 12 år och uppåt motsvarar eftergymnasiala

studier, och kodades om till hög utbildning.

Den sista oberoende variabeln som ingår i analysen, är hur inkomstfördelningen ser ut i

hushållet. Frågan som mäter det lyder följande: Om du räknar alla inkomster som du och din

partner har, vem av er har högst inkomst? Det finns åtta svarsalternativ som lyder följande:

1) Min partner har ingen inkomst. 2) Jag har mycket högre inkomst. 3) Jag har högre

inkomst. 4) Vi har ungefär lika stora inkomster. 5) Min partner har högre inkomst. 6) Min

partner har mycket högre inkomst. 7) Jag har ingen inkomst. 8) Vet ej. Dessa alternativ

kodades sedan om på följande sätt: De som var kvinnor och hade svarat alternativ 5, 6 och 7
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kodades om till 1. Vilket innebär att mannen tjänar mer. Kvinnorna som svarade med

alternativ 1, 2 och 3 kodades om till 3. Vilket innebär att kvinnan tjänar mer. Männen som

svarade med alternativ 5, 6 och 7 kodades om till 3. Vilket innebär att kvinnan tjänar mer.

Männen som svarade med alternativ 1, 2 och 3 kodades om till 1. Vilket innebär att mannen

tjänar mer. Både män och kvinnor som har svarat med alternativ 4 har blivit 2. Vilket innebär

att båda tjänar lika mycket. Alternativ 8 togs bort.

Som kontroll variabler har vi först och främst använt kön. Detta finns inte som fråga i

enkäten, men finns trots det redovisat i datasetet. Denna variabel är nominal och har därför

inte behövts att göras om. I det här fallet har mannen värdet 1 och kvinnan har värdet 2.

Ytterligare en kontrollvariabel som vi har valt att ta med är inkomstgrupp som motsvaras av

fråga 48. Denna variabel var från en början kontinuerlig, men vi valde att koda om den till en

ordinal variabel för att lättare utläsa. Vi kodade om 0-20000 kronor till värde 1, vilket

motsvarar låg inkomst. Därefter kodade vi 20010–32000 till värde 2, vilket motsvarar medel

inkomst. Slutligen kodade vi 32000 och uppåt till värde 3, vilket motsvarar hög inkomst.

Tabell 1.1. Frekvensfördelning av oberoende variabler

Tabell 1.1 utgör en frekvensfördelning av urvalet i kontroll variablerna kön samt

inkomstgrupp och oberoende variablerna utbildning samt inkomstfördelning. Här kan man se

att det är 45,8 % medverkande män i studien och 54,2 % kvinnor. Det är 17,4 % som har låg

Kategorier Frekvenser
(%)

Kön Män 45,8
Kvinnor 54,2

Utbildning Låg 17,4
Medel 31,3
Hög 51,4

Inkomstfördelning Mannen tjänar mer 44,5
Bådatjänar lika mycket 11,5
Kvinnan tjänar mer 12,5

Inkomstgrupper Låg 34,0

Medel 36,4

Hög 3,0

Total N 1060
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utbildning, 31,3 % som har medel och slutligen 51,4 % som har hög utbildning. Under

inkomstfördelningen kan man se att i 44,5 % av fallen är det mannen som tjänar mest i

hushållet. 11,5 % av fallen tjänar båda lika mycket i hushållet och slutligen i 12,5 % av fallen

tjänar kvinnan mest. I inkomstgrupperna hamnar 34 % under kategorin låg inkomst, 36,4 %

under medel och slutligen 3 % under hög.

4.4. Hypoteser
Utifrån tidigare forskning och teoretiska ramverk, har vi här nedan formulerat följande

hypoteser som kommer att diskuteras vidare i slutsats och diskussion.

Hypotes 1: Om inkomsten i ett hushåll är jämnt fördelad, alternativt att kvinnan tjänar mer än

mannen, är synen på delad föräldraledighet mer modernt. För oss kännetecknas det moderna

synsättet således av en mer öppenhet till jämställdhet.

Hypotes 2: Människor med hög utbildning förhåller sig mer positiva till delad

föräldraledighet än de med låg utbildning. Hypotesen är baserad på en tanke i hur de som är

högutbildade, ser mer ”modernt” på hur föräldraledighet bör delas upp.

Hypotes 3: De som har en traditionell syn på könsrollerna har även en traditionell syn på

uppdelningen av föräldraledigheten. De som anser att kvinnans roll är som omsorgstagare

och mannens roll som försörjare, återspeglar även denna syn när de anser att kvinnan ska ta

ut det mesta eller all föräldraledighet.

4.5. Metodologisk diskussion
Materialets urval har som sagt samlats in genom sannolikhetsurval, ett så kallat OSU som

innebär ett obundet slumpmässigt urval. Svarsfrekvensen till urvalet är 55,1 %.

Vi anser vidare att undersökningen är tillförlitlig, och att det inte finns något bättre

mätinstrument att använda än det som användes i studien. De utvalda mätinstrumenten anses

vara de bästa för denna undersökning (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). Skulle de

statistiska testerna utföras igen med samma beroende och oberoende variabler skulle

resultatet se detsamma ut. Vi kan även referera till professionella statistiker och forskare som

samlat in det befintliga materialet. Då resultaten redan framställts och matats in i SPSS, som

är ett etablerat dataprogram som används vid beräkningar av enkätresultat, känns

beräkningarna korrekta och fria från inmatnings fel.
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Frågorna i enkäten som har valts ut för att undersöka vårt syfte samt svara på våra

frågeställningar, känns lämpliga. I och med att vi mäter just ”attityd gentemot delad

föräldraledighet”, är vi begränsade i val av frågor och vi känner därmed att det inte finns

några bättre frågor än de utvalda. Frågorna från enkäten/frågeformuläret, som representerar

inkomstfördelning och utbildning är tydliga och representerar variablerna väldigt bra.

Detsamma gäller frågorna som har och göra med attitydsaspekten. Dock kan indelningen av

utbildningsgrupper anses vara problematisk då medelutbildningen representerar gymnasial

utbildning. Gymnasial utbildning anses i vissa fall tillhöra kategorin låg. Vi valde dock att

lägga in det som medel då vi vill ha 3 kategorier för utbildning.

Med hjälp av operationaliseringen samt dessa utvalda frågor känner vi att validiteten i studien

är hög och att vi mäter det vi utger oss för att mäta. Faktorer som ålder, civilstånd och

etnicitet har inte undersökts gentemot attityden till delad föräldraledighet. Studien blir

därmed begränsad på så sätt att den inte kan bortse från det faktum att det kan finnas fler

faktorer som utgör ett samband med attityd gentemot delad föräldraledighet.

Studien använder sig utav en signifikansanalys på 95 % nivå. Denna nivå beräknas med hjälp

utav bland annat chi-två fördelning, och innebär att vi kan vara säkra på vårt resultat med 95

% säkerhet. På grund av signifikansanalysen kan vi ange säkerheten i analysen och påvisa att

sambanden inte uppstått av en slump.

5. Resultat
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Analyserna har genomförts med bivariat samt

multivariat analys i SPSS. Resultaten har sedan redovisats i tabellform, för att lättare utröna

viktig information.

5.1. Bivariatanalys
I detta avsnitt redovisas bivariata analyser, där den beroende variabeln ”attityd gentemot

delad föräldraledighet”, har sammanförts med de oberoende variablerna samt

kontrollvariablerna. I tabellerna testas den beroende variabeln med en oberoende variabel åt

gången och redovisas i resultatet för sambandsanalys med chi-två och korrelationsvärdet.

Eftersom vi mäter variabler på ordinalskala är Kendall’s tau- b samt Spearmans correlation

tillämpad. Tabell 1.7 och 1.8, testar även två oberoende variabler med varandra. Till tabell
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1.7, testar vi utbildningsnivå med synen på könsroller, och i tabell 1.8 testar vi

inkomstfördelning med synen på könsroller.

Tabell 1.2. Fördelning av attityd (beroende variabel) i relation till inkomstfördelning (%).

Mannen
tjänar mer

Båda
tjänar lika

Kvinnan
tjänar mer

Pearson
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearman
correlation
(ass. sig)

Traditionellt
synsätt

34,6 25,7 23
7,149
(0,028)

0,103
(0,005)

0,107
(0,008)Modernt synsätt 65,4 74,3 77

Totalt 617

I tabell 1.2 undersöker vi sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet och

inkomstfördelning. Analysen visar att 34,6 % av familjer där mannen tjänar mer, har ett

”traditionellt” synsätt. 65,4 % ur samma grupp har ett ”modernt” synsätt. 25,7 % av familjer

där båda tjänar lika har ett traditionellt synsätt, och 74,3 % ur samma grupp har ett modernt

synsätt. I familjer där kvinnan däremot tjänar mer, är det 23 % som har ett traditionellt

synsätt, och 77 % som har ett modernt synsätt. Signifikans analys visar att sambanden inte

har uppstått av en slump, då värdena understiger 0,05. Korrelationsvärdet i Kendall’s tau är

0,103 vilket kan avrundas till 10 och ger därmed ett positivt och relativt starkt värde.

Korrelationsvärdet i Spearmans’s tau är 0,107 vilket kan avrundas till 11 och är därmed ett

positivt och relativt starkt värde. Ett positivt värde innebär att när mannen tjänar mer är

attityden positiv till ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten. Det innebär också att i

familjer där kvinnan tjänar mer, ser man positivt till ett modernt synsätt på föräldraledighet.

Tabell 1.3. Fördelning av attityd (beroende variabel) i relation till utbildning (%)

Låg Medel Hög Pearsons
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearmans
correlation
(ass. sig)

Traditionellt
synsätt

31,9 33,9 25,8
5,96
(0,05)

0,07
(0,03)

0,07
(0,03)Modernt synsätt 68,1 66,1 74,2

Total N 863
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I tabell 1.3 undersöks sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet och

utbildning. Av dem som har ett traditionellt synsätt har 31,9 % låg utbildning, 33,9 % medel

utbildning och 25,8 % har hög utbildning. Av dem som har ett modernt synsätt har 68,1 % låg

utbildning, 66,1 % medel utbildning och 74,2 % har hög utbildning. I kolumnen Pearsons chi-

två kan vi läsa av ett sig-värde på 0,05, vilket innebär att det är ett signifikant värde.

Kendall’s samt Spearmans korrelationsvärden är 0,07 vilket betyder att det är ett positivt

samband, dock ganska svagt. Däremot är båda värdena signifikanta med ett värde på 0,03.

Det positiva sambandet innebär att om man innehar en hög utbildning, så förhåller man sig

positivt gentemot delad föräldraledighet.

Tabell 1.4. Fördelning av attityd (beroende variabel) i relation till kön (%)

Man Kvinna
Pearsons
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearmans
correlation
(ass. sig)

Traditionellt synsätt 29,7 29,4
0,10
(0,919)

0,00 (0,92) 0,00 (0,92)Modernt synsätt 70,3 70,6
Total N 886

I tabell 1.4 undersöks sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet i relation till

kontroll variabeln kön. Analysen visar att 29,7 % män och 29,4 % kvinnor har ett traditionellt

synsätt. Av de som har ett modernt synsätt är 70,3 % män och 70,6 % kvinnor. I tabellen kan

man se att det inte finns något samband och detta går att läsa av under korrelationsvärdet 0,00

i Kendall’s samt Spearmans. Under alla chi- två värden kan vi se att resultatet inte är

signifikant, då värdena överstiger 0,05. I denna tabell finner vi som sagt inget samband, vilket

innebär att kön inte påverkar attityden gentemot delad föräldraledighet.

Tabell 1.5. Fördelning av attityd (beroende variabel) i relation till inkomstgrupp (%)

Låg Medel Hög
Pearsons
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearmans
correlation
(ass. sig)

Traditionellt synsätt 30,8 28,8 0,0
1,60
(0,45)

0,03
(0,47)

0,03(0,47)Modernt synsätt 69,2 71,2 100
Total N 647



21

I tabell 1.5 undersöks sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet och

kontrollvariabeln inkomstgrupp. 30,8 % av de som befinner sig i en låginkomst grupp har ett

traditionellt synsätt. 69,2 % av samma inkomst grupp har istället ett modernt synsätt. 28,8 %

av de som befinner sig i medelinkomst grupp har ett traditionellt synsätt gentemot delad

föräldraledighet, medan 71,2 % har ett modernt synsätt. Från höginkomst gruppen är det

ingen som har ett traditionellt synsätt, utan istället har alla i urvalet ett modernt synsätt. I

kolumnen Pearsons chi 2, kan vi läsa av ett sig värde på 1,60 vilket inte är ett signifikant

resultat. Detsamma gäller sig-värden för kolumnerna Kendall’s tau och Spearmans, som inte

heller har ett signifikant resultat. Korrelationsvärdet för både Kendall’s tau och Spearmans är

positivt, men det är dock ett svagt samband med värdet 0,03. Det positiva sambandet innebär

att det moderna synsättet är starkare för de som kommer från en höginkomst grupp. Detta

resultat analyseras dock inte, eftersom att det inte är signifikant och därmed kan ha uppstått

av en slump.

Tabell 1.6. Fördelning av attityd (beroende variabel) i relation till attityd (oberoende
variabel, 2b) ( %)

Instämmer
starkt

Instämmer
Tar
avstånd

Tar
starktav
stånd

Pearsons
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearmans
correlation
(ass. sig)

Traditionellt
synsätt

66,7 58,3 34,9 21,6

42,84
(0,00)

0,21
(0,00)

0,21 (0,00)Modernt
synsätt

33,3 41,7 65,1 78,4

Total 769

I tabell 1.6 undersöker vi sambandet mellan den beroende variabeln attityd gentemot delad

föräldraledighet och den oberoende variabeln attityd gentemot könsroller. 66,7 % av de

personer som instämmer starkt i det konservativa påståendet har ett traditionellt synsätt. 33,3

% av de som instämmer starkt i påståendet har istället ett modernt synsätt. 58,3 % av de

personer som instämmer i påståendet har ett traditionellt synsätt, och 41,7 % av de som

instämmer har i stället ett modernt synsätt. 34,9 % av de som tar avstånd har ett traditionellt

synsätt, medan 65,1 % av de som tar avstånd från påståendet har ett modernt synsätt. 21,6 %

av de som tar starkt avstånd har ett traditionellt synsätt, medan 78,4 % av de som tar starkt

avstånd i påståendet har ett modernt synsätt. Alla sig-värden i tabellen, är dessutom

signifikanta. Korrelationsvärdet i Kendall’s tau och Spearmans’s är 0,21 vilket är ett positivt
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och starkt värde. Det starka värdet innebär att variablerna korrelerar mycket, och det positiva

sambandet påvisar att de som instämmer starkt i påståendet förhåller sig traditionellt

gentemot delad föräldraledighet.

Tabell 1.7. Fördelning av den oberoende attitydfrågan med utbildningsnivå (%)

Låg Medel Hög Pearsons
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearmans
correlation
(ass. sig)

Instämmer starkt 3,8 1,9 1,0

66,50
(0,00)

0,24
(0,00)

0,26
(0,00)

Instämmer 9,9 5,6 2,5
Tar avstånd 48,9 33,8 22,9
Tar starkt avstånd 37,4 58,6 73,6
Total N 886

I tabell 1.7 undersöker vi samband mellan den oberoende variabeln som mäter attityd

gentemot könsroller i det konservativa påståendet, och den oberoende variabeln

utbildningsnivå. Av de som tar starkt avstånd i påståendet är 73,6 % högutbildade, 58,6 %

medelutbildade och 37,4 % lågutbildade. Av de som instämmer starkt i påståendet är 1 %

högutbildade, 1,9 % är medelutbildade och 3,8 % är lågutbildade. Alla sig-värden har blivit

signifikanta och sambandet har alltså inte uppstått av en slump. Korrelationsvärdet i

Kendall`s tau är 0,24 och i Spearmans 0,26 vilket är positiva och ganska starka värden. De

positiva och starka värdena innebär att variablerna har en relation till varandra, samt att man

tar starkare avstånd från det konservativa påståendet i om har hög utbildning, jämfört med om

man skulle ha en gymnasial alternativt lägre utbildning.

Tabell 1.8. Fördelning av den oberoende attitydfrågan med inkomstfördelning(%)

Mannen Lika Kvinnan Pearsons
chi-två
(ass. sig)

Kendall’s
tau-b
(ass. sig)

Spearmans
correlation
(ass. sig)

Instämmer starkt 2,2 1,9 0,0

26,56
(0,00)

0,15
(0,00)

0,16
(0,00)

Instämmer 4,2 8,3 0,9
Tar avstånd 35,6 26,9 18,3
Tar starkt avstånd 58,0 63,0 80,9
Total N 625
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I tabell 1.8 undersöker vi samband mellan den oberoende variabeln som mäter attityd

gentemot könsroller i det konservativa påståendet, och inkomstfördelningen. 2,2 % av de

familjer där mannen tjänar mer än kvinnan, instämmer starkt i påståendet. 1,9 % av de

familjer där mannen och kvinnan tjänar lika mycket instämmer starkt i påståendet. Det är

slutligen ingen i familjerna där kvinnan tjänar mer än mannen, som instämmer starkt i

påståendet. 58 % av de familjer där mannen tjänar mer än kvinnan tar starkt avstånd i

påståendet. 63 % av de familjer där båda mannen och kvinnan tjänar lika mycket tar starkt

avstånd från påståendet. Slutligen är det 80,9 % i familjer där kvinnan tjänar mer än mannen

som tar starkt avstånd i påståendet. Alla sig-värden i tabellen är dessutom signifikanta, vilket

innebär att sambandet inte uppstått av en slump. Korrelations värde i Kendall’s tau är 0,15

och i Spearmans 0,16. Dessa värden är positiva och relativt starka. De positiva värdena

innebär att i hushåll där kvinnan tjänar mer, tar man starkare avstånd från det konservativa

påståendet, än i hushåll där mannen tjänar mer.

5.2 Multivariat analys

Nedan redovisas de 8 multivariata modellerna i en gemensam tabell. Den beroende variabeln

testas med de oberoende variablerna i en logistisk regressionsanalys. Den beroende variabeln

är kodad som en dummyvariabel, där det traditionella synsättet har fått värdet 1 och det

moderna har värdet 0. Analysen jämför då de oberoende variablernas sannolikhet att få värdet

1. De oberoende variablerna är kategoriska. I och med att studien undersöker attityd,

genomförs analysen med logistisk regression. I samma tabell testas samt redovisas, förutom

signifikans och samband, även modellernas förklaringskraft. Denna redovisas i ”Nagelkerke

R square”, som kan ge insikt i hur mycket den beroende variabeln förklaras av de oberoende

variablerna.
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Tabell 2.1. Regressionsanalys av attityd (beroende variabel) i relation till samtliga oberoende variabler

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Exp
(B)

Sig Exp
(B)

Sig
Exp
(B)

Sig Exp
(B)

Sig Exp
(B)

Sig Exp
(B)

Sig Exp
(B)

Sig Exp
(B)

Sig

Inkomstfördelning (ref. kvinna tjänar mer)
man tjänar mer 1,77 0,02 1,68 0,04 1,52 0,14 1,54 0,12
båda tjänar lika 1,16 0,64 1,10 0,77 0,85 0,66 0,86 0,68
Utbildning (ref. hög)
låg 1,35 0,16 1,44 0,14 1,15 0,62 1,16 0,60
medel 1,48 0,02 1,61 0,01 1,46 0,08 1,49 0,07
Attityd (ref. tar starkt avstånd)
Instämmer starkt 7,26 0,00 16,22 0,01 17,68 0,01
Instämmer 5,08 0,00 2,77 0,02 3,07 0,01
Tar avstånd 1,94 0,00 1,59 0,03 1,65 0,02
Kön (ref. kvinna) 1,01 0,92 0,77 0,20
Inkomstgrupp (ref. hög)
låg 7203

7994
0,0

0,99

medel 6531
8244
3,7

0,99

Nagelkerke R
square

0,017 0,010 0,072 0,000 0,005 0,032 0,080 0,084

N 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060
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I tabell 2.1 redovisas följande resultat. I modell 1 kan vi se att sannolikheten är 1,77 gånger

högre att ha en traditionell syn om det är mannen som tjänar mer än kvinnan. Tjänar båda lika

mycket är sannolikheten 1,16 gånger större att denne har ett traditionellt synsätt på

föräldraledigheten, jämfört med om kvinnan skulle tjäna mer. Kategorin att mannen tjänar mer

har ett sig-värde på 0,02, vilket är signifikant. Kategorin båda tjänar lika mycket, är dock inte

signifikant med värdet 0,64, vilket innebär att sambandet uppstått av en slump.

I modell 2 där sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet och utbildning testas

kan man se att sannolikheten är 1,35 gånger högre att ha ett traditionellt synsätt på

föräldraledigheten om man har låg utbildning, jämfört med om man har hög. Har man istället

medel utbildning är sannolikheten 1,48 gånger större att ha ett traditionellt synsätt jämfört med

om man har hög utbildning. Kategorin låg utbildning fick inte ett signifikant resultat med värdet

0,16. Kategorin medel utbildnings värde var signifikant med värdet 0,02.

I modell 3 testas sambandet mellan beroende variabeln attityd gentemot delad föräldraledighet

och den oberoende variabeln för attityd gentemot könsroller i påståendet ”Mannens uppgift är

att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen”. Här kan vi konstatera

att för dem som instämmer starkt är sannolikheten 7,26 gånger större än de som tar starkt

avstånd, att ha ett traditionellt synsätt gentemot delad föräldraledighet. Sannolikheten är 5,08

gånger större för de som instämmer än de som tar starkt avstånd, att ha ett traditionellt synsätt.

Hos dem som tar avstånd är sannolikheten 1,94 gånger större att ha ett traditionellt synsätt än

dem som tar starkt avstånd. Alla resultat är signifikanta med ett värde på 0,00 vilket innebär att

vi med 95 % säkerhet kan konstatera ett riktigt samband.

I modell 4 där sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet och kontroll variabeln

kön testas kan man se att sannolikheten att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten är

1,01 gånger högre om du är man jämfört med om du är kvinna. Resultatet blev inte signifikant

med ett värde på 0,92. I modell 5 där sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet

och kontrollvariabeln inkomstgrupp testas, kan vi utläsa att sannolikheten är 720379940,0 gånger

större att man innehar ett traditionellt synsätt gällande delad föräldraledighet om man kommer

från en låginkomst grupp jämfört med om man skulle komma från en höginkomst grupp. Om
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man däremot kommer från en medelinkomst grupp är sannolikheten 653182443,7 gånger större

att man har ett traditionellt synsätt, jämfört med om man kommer från en hög inkomst grupp.

Sig-värdet för låginkomst grupp är 0,99, vilket ser sig likadant ut för medelinkomst gruppen. Det

betyder således att inga av sig-värdena är signifikanta. Förutom det faktum att inkomstgrupp

påvisade ett icke signifikant resultat, blev också Exp (B)-värdet ovanligt högt. Det är på grund av

detta som inkomstgrupp inte var en relevant faktor att analysera i förhållande till attitydaspekten,

och därmed blev denna faktor endast en kontrollvariabel. På så sätt avvisades denna faktor och vi

fann inkomstfördelning som mer lämplig.

I modell 6 testas sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet som beroende, och

inkomstfördelning och utbildning som oberoende. Det innebär att två samband testas. Till det

första sambandet, kan man se att om mannen tjänar mer är sannolikheten 1,68 gånger högre än

om kvinnan tjänar mer, att man har ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten. Om båda tjänar

lika mycket är sannolikheten 1,10 gånger högre att man har ett traditionellt synsätt än om

kvinnan tjänar mer. Kategorin att mannen tjänar mer har fått ett signifikant värde på 0,04.

Kategorin att båda tjänar lika har inte fått ett signifikant resultat med värdet 0,77.

Inkomstfördelningens Exp.(B)-värde har sjunkit något i modell 6 jämfört med modell 1. Det

innebär att när dessa två oberoende variabler sammanförs med varandra så minskar

inkomstfördelningens förklaringsvärde. Kategorin mannen tjänar mer är fortfarande signifikant

och kategorin båda tjänar lika är även i denna modell inte signifikant.

Till det andra sambandet, i modell 6, testas relationen mellan attityd gentemot delad

föräldraledighet och utbildning. Här kan man se att sannolikheten är 1,44 gånger större att man

har ett traditionellt synsätt gentemot delad föräldraledighet om man har en låg utbildning jämfört

med om man har en hög utbildning. Om man istället har en medel utbildning är sannolikheten

1,65 gånger större att man har ett traditionellt synsätt jämfört med om man har en hög utbildning.

Kategorin låg utbildning har ett sig-värde på 0,14 och är därför inte signifikant, medan kategorin

medel utbildning har ett sig värde på 0,01 och är därmed signifikant. I jämförelse med modell 3,

kan man se att Exp. (B)-värdena för kategorin låg utbildning har ökat från 1,35 till 1,44 men är

fortfarande inte signifikant. I kategorin medel utbildning har Exp. (B)-värdet ökat från 1,48 till

1,61 vilket innebär att när de oberoende variablerna testas tillsammans förklarar medelutbildning
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mer än när den testas ensam. Sig värdet för kategorin medel utbildning är i denna modell 0,01

och är fortfarande signifikant, precis som i modell 2.

I modell 7 testas sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet som beroende

variabel, inkomstfördelning, utbildning och attityd gentemot könsroller som de oberoende

variablerna. Här kan man se att kategorin mannen tjänar mer får ett Exp. (B)-värde på 1,52. Det

innebär att sannolikheten att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten är 1,52 högre om

mannen tjänar mer jämfört med om kvinnan tjänar mer. I denna modell har Exp. (B)-värdet

sjunkit något under denna kategori, jämfört med de tidigare modellerna 1, 6 och 7. Sig-värdet har

även ändrats till värdet 0,14, och är därmed inte längre signifikant och denna kategori förlorar sin

förklaringskraft. Under kategorin båda tjänar lika är nu Exp. (B)-värdet 0,85, vilket innebär att

värdet i denna modell har blivit negativt. Detta innebär att sannolikheten att ha ett traditionellt

synsätt på föräldraledigheten är 0,85 gånger mindre om båda tjänar lika. Sig-värdet är fortfarande

inte signifikant i denna modell. När man sedan kollar på variabeln utbildning kan man se under

kategorin låg utbildning, att Exp. (B) -värdet har blivit 1,15. Värdet har därmed sjunkit jämfört

med tidigare modeller. För de som har låg utbildning är sannolikheten 1,15 högre än de som har

hög utbildning, att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten. Resultatet i denna modell är

fortfarande inte signifikant och har därför inget förklaringssyfte. Under kategorin medel

utbildning har Exp. (B)-värdet nu blivit 1,46 vilket är lägre än i de tidigare modellerna. För de

som har medel utbildning är sannolikheten 1,46 gånger större än för de som har hög utbildning,

att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledighet. Sig-värdet har i denna modell förändrats och är

inte längre signifikant.

I den oberoende variabeln attityd med påståendet ”Mannens uppgift är att tjäna pengar,

kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen”, kan vi se att Exp. (B)-värdet för

kategorin instämmer starkt har förändrats till 16,22, medan instämmer har ett Exp. (B)-värde på

2,77 och slutligen ett Exp (B)-värde för tar avstånd med 1,59. Detta innebär att dem som

instämmer starkt med påståendet har 16,22 gånger större sannolikhet att inneha det traditionella

synsättet på föräldraledigheten än de som tar starkt avstånd ifrån påståendet och så vidare. Alla

variabler är fortfarande signifikanta. Värdena har även höjts när de testas med de andra

oberoende variablerna och förklarar mer när de körs tillsammans.
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I modell 8 testas sambandet mellan attityd gentemot delad föräldraledighet som beroende

variabel och inkomstfördelning, utbildning, attityd gentemot könsroller som oberoende variabler

samt kontroll variabeln kön. Det betyder att flera samband testas i en och samma modell. Till och

börja med kan man se att kategorin mannen tjänar mer får ett Exp (B)-värde på 1,54. Det innebär

att sannolikheten att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten är 1,54 högre om mannen

tjänar mer jämfört med om kvinnan tjänar mer. I denna modell har Exp (B)-värdet höjts något

jämfört med modell 7 men är fortfarande lägre än modell 1 och 6. Sig-värdet har även ändrats till

värdet 0,12 och är fortfarande inte signifikant. Under kategorin båda tjänar lika är nu Exp (B)-

värdet 0,86. Detta innebär att sannolikheten att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten

minskar 0,86 gånger om båda tjänar lika mycket. Sig-värdet är fortfarande inte signifikant i

denna modell. När man sedan kollar på variabeln utbildning kan man se under kategorin låg

utbildning, att Exp (B)-värdet har blivit 1,16. Förklaringsvärdet har därmed höjts jämfört med

modell 7 men är lägre än i modell 2 och 6. För de som har låg utbildning är sannolikheten 1,16

gånger högre än de som har hög utbildning, att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten.

Resultatet i denna modell är fortfarande inte signifikant. Under kategorin medel utbildning har

Exp (B)-värdet nu blivit 1,49 vilket är högre än i modell 7 och modell 2, men lägre än modell 6.

Sig-värdet är inte signifikant.

I den oberoende variabeln attityd med påståendet ”Mannens uppgift är att tjäna pengar,

kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen”, kan vi se att Exp (B)-värdet för

kategorin instämmer starkt har förändrats till 17,68. Alternativet instämmer har ett värde på 3,07

och tar avstånd har ett Exp. (B)-värde på 1,65. För de som instämmer starkt är alltså

sannolikheten att ha ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten 17,68 gånger större än för

referensgruppen ”tar starkt avstånd” och så vidare. Alla variabler är fortfarande signifikanta. När

man tittar på variabeln kön har Exp (B)-värdet blivit 0,77 och är i denna modell alltså negativ.

Detta innebär att om du är man jämfört med kvinna är sannolikheten 0,77 gånger mindre att ha

ett traditionellt synsätt på föräldraledigheten. Resultatet är fortfarande inte signifikant.

Med Nagelkerke R square-värdet kan man läsa av vilken tabell som har högst förklaringskraft,

det vill säga vilka inkluderande variabler som kan förklara synsättet på föräldraledigheten bäst.
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Under modell 8 kan man läsa att Nagelkerke R square värdet är 0,084, vilket är högre än i de

andra modellerna. Denna modell är alltså bäst.

6. Analys
Under detta avsnitt analyseras signifikanta resultat utifrån de teoretiska utgångspunkterna, men

också i hänvisning till tidigare forskning.

6.1. Resurser och handlingsmöjligheter
I det patriarkala systemet representeras kvinnor främst som vårdare och som mor till barnen,

medan mannen istället definierades som försörjare och beskyddare. Det återspeglar således

tydliga mönster och ideal i vem som gjorde vad i hemmet beroende på kön. Det visar sig också

att dessa traditionella normer inverkade i hur vissa situationer uppfattades som självklara. När

traditionella föreställningar försvagas även dessa strikta könsroller, och kvinnan fick på grund av

plats på arbetsmarknaden en starkare värdering som gav ett nytt synsätt på förhållandet mellan

mannen och kvinnan. Detta skulle förklara denna studies resultat som visar på att det föreligger

ett starkt samband mellan attityd gentemot delad föräldraledighet och inkomstfördelning i

hushållet (tabell 1.2). Sannolikheten att föräldrarna har ett traditionellt synsätt gentemot

föräldraledigheten är alltså högre när mannen är den som tjänar mest, och sannolikheten att

föräldrarna ska ha ett modernt synsätt är högre när kvinnan tjänar mest. Kvinnans roll på

arbetsmarknaden, har resulterat i att hennes ”roll” har förändrats, och att det inte längre anses

vara kvinnan som endast ska ta hand om barnen. Beslutet om vem som ska ta ut föräldradagarna

ligger hos den partnern som innehar flest resurser, i detta fall den som tjänar bäst ekonomiskt

sätt. Makten i det här fallet är definierat i hur en av parterna kan inverka på den andra partnerns

beslut. Tjänar kvinnan mer än mannen har hon större handlingsmöjligheter att påverka mannens

beslut som i det här fallet handlar om föräldraledigheten.

Resultatet visar ett signifikant samband mellan det konservativa påståendet och

inkomstfördelning. Det visar sig att om det är kvinnan i hushållet som tjänar mer, så tar man

starkt avstånd från det konservativa påståendet och förhåller sig därmed positivt till ett modernt

synsätt på könsrollerna (tabell 1:8). Detta kan förklaras i hur kvinnans högre inkomster, som

beror på hennes plats på arbetsmarknaden, har gett henne resurser och därmed
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handlingsmöjligheter. Kvinnan kan på så sätt påverka mannen, i att ta ut en del av

föräldraledigheten. Det visar sig också att om kvinnan även har ett välbetalt jobb så har hon en

vilja att komma tillbaka och vill därför dela dagarna med pappan. Detta skulle kunna förklaras av

tidigare forskning (Duvander och Sundström, 2000), där kvinnans höga inkomst innebär att hon

fyller en viktig roll på arbetsplatsen, som därmed får henne att vilja återgå till jobbet för att

utvecklas. På så sätt betyder det att förutsättningen för att hon ska återgå till jobb är att kvinnan

måste dela upp föräldraledigheten med pappan.

I resultatet redovisas det att sannolikheten att förhålla sig positivt till en traditionell fördelning är

1,68 gånger större när mannen tjänar mer än kvinnan. Detta resultat uppstår när

inkomstfördelningen testas i relation med utbildningen (tabell 2.1). Detta kan förklaras i hur

mannens högre inkomst kan definieras som en resurs han bidrar med i förhållandet. Denna resurs

ger han då makt, och kan vara avgörande i beslutet av vem som ska ta ut sina föräldradagar.

Mannen bestämmer således att kvinnan ska ta ut föräldraledigheten, så att han kan jobba. Det

kan även kunna förklaras i hur beslutet att kvinnan ska ta ut föräldraledighet, beror på just det

faktum att mannen i hushållet tjänar mest, och att man på så sätt besparar ekonomiska förluster.

När inkomstfördelningen och utbildningen testas tillsammans får utbildningen ett högre värde.

De med medelutbildning har 1,61 gånger större sannolikhet att förhålla sig positiva till det

traditionella synsättet jämfört med de som har hög inkomst (tabell 2.1). Detta stödjs och kan

förklaras utifrån tidigare forskning (Ahrne, 1997), där det diskuteras hur kvinnans

handlingsmöjligheter och chansen att påverka mannen i hans beslut påverkas av hennes

utbildning och inkomst, d.v.s. kapital. I familjer där båda parterna har liknande löner eller där

kvinnan tjänar mer anses hennes åsikt starkare då hennes kapital är likvärdigt alternativt högre än

mannen.

6.2. Kulturellt kapital
Begreppet kapital möjliggör en indelning av människor i olika sociala positioner. Dessa

positioner hittas på senare hand i ett så kallat socialt rum. De sociala positionerna ger individer

olika värderingar och handlingsmöjligheter, som inverkar i hur människor definierar vad som

anses vara normalt och avvikande.
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Den bivariata analysen redogör för hur de som har läst på eftergymnasial nivå, d.v.s. har en hög

utbildning, förhåller sig mer positiva till den moderna uppdelningen av föräldraledighet (tabell

1.3). Det betyder således att individer som har ett högt kulturellt kapital, och som därmed

motsvarar en viss social position, har ett visst sätt att se på hur föräldraledighet bör delas upp i ett

hushåll. De som i stället har en låg respektive medel utbildning, förhåller sig mer positiva till den

traditionella uppdelningen av föräldraledighet. Låg och medel utbildade personer hamnar på så

sätt i en annan social position, och anser därmed att de med hög utbildning har ett avvikande

synsätt i relation till vad de själva bedömer.

Resultatet belyser även att för de som har en högre utbildning än gymnasialnivå, tar mer avstånd

från det konservativa synsättet, än de som har en låg och medel utbildning (tabell 1.7). Detta kan

förklaras i att outbildade par, inte har ett modernt synsätt på relationen mellan mannen och

kvinnan. Högt kulturellt kapital återger ett visst sätt att se på familjeliv. Människor som har haft

möjlighet att utbilda sig på högre nivåer, är troligtvis mer medvetna om det nya samhället och

arbetet för jämställdhet. Medvetenhet om ett jämställdhetsperspektiv kan således komma att

påverka individer att se mer positivt till delad föräldraledighet, eftersom detta ger mannen och

kvinnan lika stora rättigheter i ett beslutstagande. Individer som innehar ett lågt kulturellt kapital,

och därmed inte har bekantat sig med ett modernt synsätt, har istället ett annat sätt att se på hur

strukturen i en familj bör se ut.

Analysen visar att individer med hög utbildning, ser mer modernt på uppdelningen av

föräldraledighet (tabell 2.1). När attityden mot könsroller testas tillsammans med inkomst och

utbildning blir resultatet starkare. Detta innebär att inkomst och utbildning har en inverkan på

hur man ser på könsrollerna. Lågt kulturellt kapital kan därmed innebära att bristen på kunskap i

hur kvinnan fått en ny roll i samhället, påverkar i ett synsätt där man anser att kvinnan ska stanna

hemma enligt ett traditionellt synsätt. Det betyder alltså att de med lågt kulturellt kapital anser att

det är mannen som ska jobba, och att kvinnan därmed bör ta ut föräldraledigheten. Utifrån detta

kan man dra en slutsats i hur de som har högre utbildning, ser på världen ur ett mer jämlikt

perspektiv. Det går även att diskutera i hur de som ställer sig till det traditionella synsättet

gentemot delad föräldraledighet således instämmer i det faktum att mannen är den som bör jobba
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och kvinnan stanna hemma med barn. I familjens beslut kan således kulturella föreställningar

inverka på hur manligt och kvinnligt uppfattas, och där man anser att kvinnan ska ta ut det mesta

eller all föräldraledighet, menar man således på att det traditionella har format familjestrukturen.

6.3. Könsroller
Könsroller är inte lika definitiva som de låter, de förändras hela tiden utifrån olika sociala

positioner där individerna har varierande åsikter kring synen på mannen och kvinnan. Synen på

maskulinitet och feminitet beror således på individens förfogande av kapital. Resultatet visar att

de som innehar ett traditionellt synsätt gentemot delad föräldraledighet, instämmer i det

konservativa påståendet (tabell 1.6). Det betyder således att dessa personer tycker att

föräldraledigheten borde tas helt eller mestadels utav kvinnan. De som tog avstånd i det

traditionella påståendet om könsrollerna, tyckte att föräldraledigheten borde delas upp på ett

modernt sätt. Detta kan förklaras i hur arbetarklassen såg på mannens roll ur ett traditionellt

synsätt, som en familjeförsörjare. Han associerades med styrka och hårt arbete. Denna syn på

könsrollerna lever kvar idag och därför väljer föräldrarna från arbetarklassen att fördela

föräldraledigheten efter detta. I och med att kvinnan har ansvaret för omsorgsarbete faller det

naturligt att hon ska stanna hemma med barnen, medan mannen är familjens försörjare. Utifrån

medelklassen, ser man på maskulinitet som något under ständig förändring. Det betyder att

föräldraledigheten ses som något positivt, som ska delas med kvinnan. Dessa män är redan vana

att ta ansvar, och därför blir detta naturligt för dem. Detta stödjs även av tidigare forskning

(Plantin, 2007).

Resultat visar även att ju lägre utbildning man har desto mer instämmer man i den konservativa

synen på könsrollerna. De som har lägre utbildning jämfört med de som har högre, har en annan

syn på mannen och kvinnan (tabell 1.7). I en familj där kvinnan har en låg utbildning ser man

mer traditionellt på den kvinnliga könsrollen. En kvinna med lågt kulturellt kapital har

begränsade karriärmöjligheter, och att stanna hemma med barnet kan i många bli en självklarhet.

På grund av hennes låga kulturella kapital är alternativen få. Genom att ta ut den större delen av

föräldraledigheten kan kvinnan höja sitt kulturella kapital. Kön verkar förstärka modellens

förklaringskraft
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Resultatet visar att när kön är med har modellen större. Synsättet på könsrollerna påverkas alltså

beroende på om man är man eller kvinna och det kan även läsas i resultatet då värdena för attityd

höjs när kön är inkluderat. Värdet för kön är däremot inte signifikant och ska därför inte

analyseras vidare (tabell 2.1).

7. Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad vi har kommit fram till, och på så sätt återkoppla

tillbaka till syfte, frågeställningar och hypoteser. Avslutningsvis redogör vi för hur detta ämne

eventuellt kan komma att undersökas vidare.

Studiens syfte var att undersöka huruvida inkomstfördelning och utbildning har ett samband med

attityd gentemot delad föräldraledighet. Genom detta ville vi även titta på om det fanns

eventuella samband mellan synen på könsroller och synen i hur föräldraledighet borde fördelas. I

relation till vår fråga om inkomstfördelning har något samband med attityden till delad

föräldraledighet kom vi fram till att när kvinnan tjänar mer än mannen eller om båda tjänar lika

mycket är attityden gentemot föräldraledighet mer positiv till att dela föräldraledigheten

sinsemellan kvinnan och mannen. Detta betyder även att när det istället var mannen som tjänade

mer än kvinnan i hushållet, så förhöll man sig mer negativt gentemot delad föräldraledighet, där

man ansåg att kvinnan skulle ta ut det mesta eller all föräldraledighet.

I dagens moderna samhälle där kvinnorna arbetar utanför hemmet och även utbildat sig, är synen

på delat hushållsarbete, och med det även synen föräldraledigheten, jämlikt. I hushåll där

mannen tjänar mer än kvinnan är synen på föräldraledighet och arbete fortfarande traditionell.

Mannen är fortfarande familjens överhuvud i och med det att han tjänar mest. Det betyder

således att kvinnans inkomst påverkar på så sätt att hennes högre resurser ger hennes alternativa

handlingsmöjligheter. I detta resultat kan man se att resursteorins hypotes i hur när kvinnan på

grund av hög utbildning och hög inkomst, höjer sitt kulturella kapital likvärdigt mannen,

stämmer bra. Här kan vi påstå att, på grund av hennes inkomst och därmed plats på arbete,

antingen är villig att dela sin ledighet med mannen, eller också påverka mannen till att ta ut en

viss del av ledigheten. Vår första hypotes stämmer överens med ovanstående diskussion.

Kvinnans högre inkomst, öppnar upp alternativa möjligheter till hur föräldraledigheten ska delas



34

upp. Kvinnan är inte lika bunden till mannen, och hans ekonomiska försörjning, då hon själv har

möjlighet att jobba och dra in pengar. Detta gör det möjligt att faktiskt föra en öppen diskussion

kring vad som passar familjen bäst, och därför blir ett modernt synsätt applicerbart eller

åtminstone ett alternativ.

Till vår andra frågeställning, i om det finns samband mellan utbildning och attityd gentemot

delad föräldraledighet, visar resultatet att de som har högskoleutbildning förhåller sig mer

positiva till delad föräldraledighet än de som endast har gymnasialutbildning alternativt lägre.

Detta förklaras med hur det kulturella kapitalet påverkar människans värderingar. Individer med

hög utbildning har en syn på vem som borde ha hand om barnen, medan de med låg utbildning

har ett annat synsätt. Det kulturella kapitalet återspeglar alltså människans värderingar och

synsätt på kvinnan och mannen. Ju högre kulturellt kapital, desto mer har man fått möjlighet att

utbilda sig och därmed bekanta sig med ett synsätt som inbegriper att mannen och kvinnan har

lika stora möjligheter att utbilda sig på samma nivå, och bör därmed behandlas utefter samma

princip. Detta överensstämmer dessutom med vår andra hypotes i hur vi antog att människor med

högre utbildning förhåller sig mer positiva till delad föräldraledighet. Detta beror

sammanfattningsvis på det faktum att utbildning har påverkat till ett modernt synsätt, på så sätt

att människan blir mer öppen för andra perspektiv, man blir mer medveten om att världen

förändras och att allt inte ser sig detsamma ut.

Den tredje frågeställningen, gällande om det finns ett samband mellan synen på könsroller och

attityd gentemot föräldraledighet, påvisar resultat att de som ser traditionellt på könsroller, där

man anser att kvinnan ska ta ut föräldraledighet, även ställer sig negativt till delad

föräldraledighet. Det betyder att de som anser att mamman borde ta ut det mesta eller all

föräldraledighet, även menar på att kvinnans jobb faktiskt är att ta hand om barnen, medan

mannen ska försörja familjen. I relation till de teoretiska perspektiven, kan vi konstatera att

beroende på social position har man en viss syn på könsroller. Detta återspeglar i sin tur vem

som man anser bör ta ut föräldraledighet, då synen på könsroller innefattar de ”sysslor” som

påstås tillhöra mannen respektive kvinnan. Detta stämmer också överens med vår tredje hypotes,

i hur vi antog att de som innehar en traditionell syn på könsroller, även ser traditionellt på delad

föräldraledighet. Det handlar här om hur det blir naturligt för individerna som anser att kvinnan
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som tar hand om barnen, också är den som ska ta ut föräldraledighet på samma sätt som man

anser att mannen som jobbar, ska ”strunta” i att ta ut ledighet för att i stället försörja familjen

ekonomiskt sätt. Åsikterna hänger ihop och ger varandra dess betydelse.

Vi kan alltså avslutningsvis konstatera att denna studie visade sambandet mellan utvalda faktorer

och synen på delad föräldraledighet. För vidare forskning kan det vara intressant att inkludera

ytterligare faktorer, såsom etnicitet, ålder, civilstånd och yrke. Detta skulle möjliggöra en

fördjupning i vad som kan orsaka attityden gentemot delad föräldraledighet. Finns det skillnader

beroende på vart man kommer ifrån, vad man jobbar med eller om man är unga föräldrar? Detta

är frågor, som vi anser skulle ge mer insikt i skillnader av attityd gentemot delad

föräldraledighet. Ytterligare en intressant utgångspunkt, skulle vara att använda detsamma

faktorer som vi har använt, men att istället jämföra två länder med varandra. På så sätt öppnar

man upp möjligheten att studera problemformuleringen ur ett makroperspektiv.
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