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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka huruvida skandinaviska mäns attityd och handling 

gentemot jämställdhet påverkas vid ett faderskap av döttrar. Studier som tidigare 

genomförts visar att män med döttrar tenderar att ha större insikt i hur kvinnors position 

i samhället ser ut. Dock är dessa utförda på utomeuropeiska länder och resultaten visar 

även på att detta samband är kulturellt betingat. På grund av detta finns en vikt i att 

undersöka om detta fenomen även finns hos skandinaviska män, då de skandinaviska 

länderna ses som några av de mest jämställda samhällena i världen. Något som även 

saknas bortsätt från en av de tidigare studierna är att dessa inte undersökt hur sambandet 

mellan individers attityder och faktiska handlingar ser ut. Detta kan ses som en svaghet 

på grund av att dessa dimensioner inte alltid är kausala. Således är denna studies syfte 

att undersöka om detta fenomen finns i de skandinaviska nationernas kultur. De 

frågeställningar som studien besvarar är: Finns det en skillnad i attityden till 

jämställdhet hos skandinaviska män med döttrar och män utan döttrar? samt Finns det 

skillnader i hur mycket hemansvar skandinaviska män tar vid faderskap av döttrar och 

män utan döttrar? För att besvara dessa forskningsfrågor används en kvantitativ metod, 

detta på grund av att resultatet då går att applicera på skandinaviska män och inte endast 

respondenterna. Det datamaterial som hypotesprövningarna grundar sig i är European 

Social Survey. En presentation av varför en individs handling samt attityd inte alltid har 

ett kausalt samband är inkluderad. Resultaten antyder att detta fenomen är kulturellt 

betingat då de skandinaviska männen inte påverkas av deras barns genus. Resultatet 

antyder således att ju mer jämställt land männen lever i ju mindre påverkas de av dess 

barns genus när det kommer till inställningen till jämställdhet. Resultaten visar även att 

skandinaviska män tenderar till att återgå till ett mer könsrollsstereotyp handlande i 

hemmet vid ett faderskap. 

Nyckelord 

Könsrollsattityd, hemarbete, jämställdhet, faderskap av döttrar, European Social Survey.
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1. Inledning  

”– När vi fick våra tvillingdöttrar blev det uppenbart för mig att flickor behandlas annorlunda. Det 

finns en könsmaktsordning som inskränker individens frihet, så kan vi inte ha det.” (Jag drömmer 

om att vara hemma meta, DN.se) 

Hur påverkas en individ av händelser i dennes liv? Det inledande citatet är ett utdrag från en 

intervju med Sveriges finansminister Anders Borg. Han anser att hans syn på det svenska 

samhällets icke jämställda strukturer har förändras sedan han blev fader till två tvillingdöttrar. 

Anders Borg fick således en större insikt i det som ses som manligt och kvinnligt, samt hur 

individens förutsättningar får en annan struktur endast på grund utav vilket genus
1
 personen 

har. Att detta fenomen är förekommande har tidiga studier visat, där ett faderskap till döttrar 

ökar mannens medvetenhet om denna struktur. Hur denna medvetenhet ter sig har ett bevisat 

kulturellt samband. De skandinaviska nationerna som ses som några av de mest jämställda 

länderna i världen (Hausmann, et al, 2011) finns det ingen undersökning på. Således finns det 

en vikt i att undersöka om detta fenomen är förekommande i dessa nationer. I det inledande 

citatet anser Anders Borg att han ser en uppenbar skillnad i hur flickor behandlas i förhållande 

till pojkar. Kommer detta leda till att Anders Borg förändrar sitt handlande, att han som 

politiker kommer driva en mer jämställd politik och kommer han ta ett större ansvar i 

hemmet? En individs attityd och handling är inte alltid kausala med varandra. Detta icke 

samband är något som saknas i de tidigare studierna vilket är en viktig distinktion som bör 

undersökas.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsatts är att undersöka om det finns ett samband mellan skandinaviska 

mäns attityd till jämställdhet och ett faderskap till döttrar. Studien undersöker även om denna 

eventuella påverkan förekommer i mannens handlande
2
 i hemmet. Syftet blir således att 

undersöka om det tidigare nämnda fenomenet förekommer hos skandinaviska män.  

38                                                 

1 En närmare presentation av genus kommer senare i studien  

2 I detta arbete kommer handlande betyda hur det ovanlönade arbetet i hemmet delas.  
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1.2 Avgränsning  

I denna studie kommer data från European Social Survey round 2, 2004 analyseras. Det är 

inte optimalt att denna enkät inte är konstruerad endast för att undersöka jämställdhet, eller 

konstruerad av författaren till uppsatsen. I arbetet till denna studie fanns inte resurser till att en 

egen enkätundersökning kunnat genomföras. Dock känner författaren en tillfredställelse till 

att de variabler som finns i European Social Survey round 2, 2004 ska ge ett tillförlitligt 

resultat.  

Med hjälp av en kvantitativ analysmetod kommer resultatet visa om det finns en tendens om 

skandinaviska mäns syn på jämställdhet påverkas om dessa är fäder till döttrar eller inte. För 

att kunna förklara detta eventuella fenomen skulle med fördel en kvalitativ analys genomförts. 

Genom en kvalitativ metod får forskaren en djupare förståelse av respondenternas syn. Dock 

kan då inte resultaten appliceras på fler än respondenterna och på grund av detta togs beslutet 

att den kvantitativa forskningsmetoden var mer fördelaktig.  

I European Social Survey round 2, 2004 finns det variabler som mäter barn som delar hushåll 

med fadern samt barn som inte bor i samma hushåll som fadern. Dock finns det ett stort 

bortfall i den sistnämnda variabeln och genom detta faller döttrar utanför hemmet bort. Detta 

leder till att de respondenter som har ett faderskap men inte delar hushåll med något av sina 

barn utesluts från urvalet. Detta på grund av att dessa individer inte ska bli en heterogen grupp 

med de respondenter som är barnlösa. Således blir studiens avgränsning hemmaboende 

döttrar. Dock bör detta inte påverka resultatet. Att detta samband skulle se olikt ut för fäder 

vars döttrar inte bor i hemmet är högst osannolikt.  

Politiskt styre är en faktor som påverkar resultatet. På grund av denna faktor har en 

avgränsning gjorts på de skandinaviska nationerna. Trotts att dessa nationer politiska 

strategier för en mer tillfredställande jämställdhet skiljer sig i vissa fall placerar sig de fyra 

länderna högt på World Economic Forums årliga undersökning (Hausmann, et al, 2011). En 

mer detaljerad presentation av dessa länder redovisas senare i uppsatsen.  

1.3 Disposition  

Uppsatsens första avsnitt behandlar en historisk bakgrund. I detta avsnitt presenteras 

utvecklingen i jämställdhetsdebatten och hur männens position i hemmet har förändrats i takt 

med det moderna samhällets utveckling. I efterföljande avsnitt presenteras relevant forskning 
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som tidigare gjorts inom området samt de teorier denna undersökning kommer att utgå ifrån. 

Studiens hypoteser presenteras i uppsatsens tredje avsnitt. I det fjärde avsnittet presenteras 

den metod som används i analysen av resultatet. I detta avsnitt introduceras även det data som 

används samt dess urval och bortfall. Även ett förklarande av hur operationaliseringarna 

genomförts och en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. Vidare presenteras de 

resultat av de analyser av det data som studien grundar sig på. Det efterföljande avsnittet är en 

avslutande diskussion av resultaten. 

2. Bakgrund  

Feminismen är en filosofi som belyser kvinnan och mannens position i samhället som något 

politisk problematik. Detta eftersom dessa leder till kvinnors underordnade ställning och mäns 

överordnade ställning i samhället. Det som tidigare setts som något naturligt och format av 

biologin sätts in i ett maktperspektiv. Genom detta maktperspektiv belyser feminismen att 

detta är en strukturell konstruktion istället för ett resultat av den biologiska naturen. Skilda 

feminismer belyser problematiken på olika sätt. Dock har dessa gemensamt att åskådliggöra 

att det finns socialt konstruerade skillnader mellan män och kvinnor men orsaken och 

problematiken till dessa problematiseras på olika sätt, samt vilka verktyg som behövs för att 

förändra den patriarkala strukturen i samhället (Höjer & Åse, 2001). De flesta teorier om 

olikheterna mellan kvinnligt och mannligt utgår ifrån kvinnors position i samhället där 

mannens position ses som det naturliga, normala och önskvärda (Holter, 1970). Under 

samhällets utveckling har kvinnors livsmöjligheter förbättras. Könsidentiteten förändras och 

det som tidigare var otänkbart för en man att göra har blivit mer legitimt, denna utveckling 

påverkar även den kvinnliga könsidentiteten. Genom detta har en förskjutning skett och 

mannen tilldelats en mer betydande roll i uppfostran av familjens barn. Vilket har fött en 

större medvetenhet runt de genusrelaterade orättvisor som finns i samhället (Magnusson, 

2010).  

Att hushållsarbete och hemansvar varit något som både mannen och kvinnan utför är ett 

relativt nytt fenomen. Statistik gällandes de skandinaviska länderna visar att männen utför 

stort sett mellan 35 till 40 procent av hushållets hemarbete (Rydenstam, 2008). Detta kan ses 

som en stor andel vid en jämförelse av andra Europeiska länder där exempelvis männen i 
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Italien endast utför cirka 20 procent av hushållets hemarbete. Dock finns det en vikt i att 

urskilja vilken typ av hemarbete som männen utför. Statistik visar att endast ett fåtal uppgifter 

utförs i större del av män än kvinnor. Dessa sysslor grundar sig i underhållsarbete det vill säga 

renoveringar vilket är något som redan ses som en manlig arena. Det hemarbete gällandes de 

vardagliga sysslorna som till exempel att ta hand om barnen, laga mat/diska, inköp av varor 

och tjänster, resor i samband med hemarbete samt städa avsätter männen en mindre tid av 

familjens totala tid än kvinnan (Ibid). När det gäller det hemansvar som familjens barn hjälper 

till med finns det även här en skillnad. En studie av Marie Evertsson (2006) visar att döttrar 

tenderar i att ta ett större hemansvar än pojkar. I dessa familjer finns det en tendens att det 

ansvar döttrarna tar avlastar den tid pappan annars skulle avsätta på hemarbetet.  

Att barns beteende skapas på de förväntningar dess föräldrar har på dem har tidigare 

forskning visat, att barnen ser hur dennes föräldrar beter sig och såldes kopierar beteendet 

(Cunningham, 2011). Med den kunskapen bör då föräldrarna agera på ett sätt som enligt dem 

är fördelaktigt för barnet. Genom att studera hur männen tar ut sin föräldraledighet kan ett 

antagande göras att med en ökad vilja att till ta ut sin föräldraledighet ökar även faderns 

närhet till barnet under dennes första åtta år
3
, samt att männen är mer benägna till att vara mer 

tillgängliga till sina barn. Föräldraledigheten ger varje förälder individuell tid med sitt barn 

och under 1990 talet införde det i vissa skandinaviska länder öronmärkta föräldradagar till 

fäderna respektive mödrarna. Till följd av denna lagstiftning tilldelades mannen ett antal 

föräldradagar som inte gick att överföra till modern (Haataja, 2009). Detta gäller alla de 

skandinaviska länderna med undantag från Danmark. Statistik visar att med införande av den 

så kallade ”pappa-månaden” ökade andelen föräldradagar hos svenska män, mellan åren 2001 

och 2002 ökande andelen föräldradagar med i genomsnitt 22 dagar. Trots att de norska 

männens benägenhet att ta ut är lik de svenska männen har detta antal dagar legat relativt 

konstant sedan 1993 då lagstiftningen infördes. De danska fäderna tar ut något fler dagar än 

de norska och svenska fäderna. Finska män tar ut i genomsnitt 14-15 föräldradagar per barn 

(Haataja, 2009; Lappegård 2003; Lundsvig 2011; Löfgren 2011).  

Tidigare studier visar på att det finns ett samband mellan föräldrars attityd till jämställdhet 

samt deras handlingar till ett mer jämställt hem i förhållande till dess barns genus 

(Fritzgibbons Shafer & Malhorta 2011; Kamo & Warner, 1997; Washington, 2007; Werner, 

1991). Dessa studier är utförda på Nordamerikanska samt Japanska föräldrar. Resultaten visar 
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att attityden till jämställdhet förändras i förhållande till dessa föräldrars barns genus och att 

även föräldrarnas handling gör det
4
. Dock behandlar endast en av dessa studier båda 

dimensionerna i samma studie, det vill säga handling samt attityd. Detta är problematiskt på 

grund av att dessa två dimensioner inte alltid är kausala. En individ kan anse att denne har en 

positiv attityd till jämställdhet men trotts detta inte handla efter sin attityd. Att en individ har 

en viss attityd till ett fenomen betyder inte per automatik att denne handlar efter denna attityd. 

Där en individs handlande begränsas av de möjligheter denne har. Som tidigare nämnts visar 

resultaten i dessa studier att denna skiljaktighet är högst kulturellt styrt. World Economic 

Forums återkommande lista över hur jämställa länderna är i förhållande till andra rankas USA 

på 17e-, Kanada på 18e - samt Japan på 98e- plats vilket är nationerna som undersökts i de 

tidigare studierna. Skandinavien är ett av de områdena i världen som kommit längst i 

jämställdhetsdebatten. På World Economic Forums lista placerar sig de fyra skandinaviska 

2011 på topp 10, där Norge hamnade på andra plats, Finnland på tredje plats, Sverige på 

fjärde plats samt Danmark på sjunde plats. (Hausmann, et al, 2011) På grund av att inga 

tidigare studier har behandlat hur skandinaviska fäders attityd skiljer sig från de män som inte 

är föräldrar är det högst relevant att studera detta. 

3. Teori och tidigare studier 

I detta avsnitt kommer relevanta studier presenteras. Dessa studier behandlar hur en individ 

påverkas av dess barns genus. Sociologiska teorier samt teorier kring genus kommer även att 

presenteras i ett efterföljande stycke. Samt det icke kausala sambandet mellan en individs 

attityd och handling presenteras. Som avslutning presenteras denna studies frågeställningar.  

3.1 Tidigare studier 

Det finns få undersökningar som studerat hur föräldrars attityd till jämställdhet påverkas av 

deras barns genus men att detta samband finns visar Werner (1991). Studien grundar sig på en 

enkätundersökning med slumpvis utvalda respondenter boendes i Toronto och Detroit. Vid en 

analys av hur barnets genus påverkar synen av jämställdhet visar resultaten att det finns en 
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effekt hos de kvinnliga respondenterna. Vid analysen mellan de manliga respondenterna fanns 

det en skillnad där de kanadensiska männen påverkades på liknande sätt som kvinnorna men 

de amerikanska männen fanns inte denna effekt. De kanadensiska männen reflekterar mer 

över jämställdhet om dess barn är döttrar än om de är barnlösa vilket tyder på att det är döttrar 

som påverkar männens attityd. Warners belyser att detta kan bero på det samhälle individen 

lever i. Män i USA lever i ett samhälle som Warner anser är mer individualistiskt vilket leder 

till att dessa mäns fokus inte ligger på familjestrukturen vilket är något de kanadensiska 

männen har till en högre grad. De kanadensiska medborgarna är mer benägna att delta i den 

rådande samhällsdebatten, denna strävan att delta ger även en större benägenhet att reflektera 

över den rådande strukturen. Detta är även en riktning som enligt Warner finns i den 

skandinaviska kulturen. 

Genom att ta utgångspunkt i den tidigare nämnda studien undersökte Kamo och Warner 

(1997) hur de Japanska männens syn på jämställdhet i förhållande till vilket genus dess barn 

har. Denna studie är den enda studie som lyfter in de båda dimensionerna attityd samt 

handling. När studien genomfördes 1997 var segregationen mellan japanska män och kvinnor 

stor. Enligt författarna har det japanska samhällets hierarkiska struktur blivit starkare i takt 

med industrialismen, där kvinnor har en roll som den omhändertagande parten i familjen och 

mannen den försörjande. I denna studie lyfts det obetalda arbetet in vilket är en viktig 

dimension när det kommer till jämställdhet. Att en individ anser att den har en ”positiv” 

attityd till jämställdhet behöver inte betyda att individen praktiskt arbetar för att samhället ska 

få en mer jämställd struktur. Studiens resultat visar att det även finns ett samband mellan 

japanska fäders medvetenhet till den samhälliga strukturen som finns i landet i relation till 

vilket genus deras barn har. I familjer med döttrar delas hushållssysslorna mer jämt än i 

familjer som inte har några. Om utslaget grundar sig i att dottern avlastar mamman visar dock 

inte resultatet. Studien visar även att ett faderskap av döttrar ökade japanska mäns 

medvetenhet av den rådande samhällstrukturen, en struktur där kvinnan har en lägre position 

än mannen.  

Washington (2007) visar på ett liknade samband i sitt working paper. I denna studie visar 

resultatet att det finns ett samband mellan amerikanska kongressmäns benägenhet i att rösta 

för en ett mer jämställt samhälle mellan kvinnor och män om dessa politiker har döttrar. Det 

vill säga att kongressmännen påverkas av hur genusfördelningen i familjen ser ut. Denna 

studie visar att det finns ett samband mellan deras barns genus och kongressännens inställning 

till jämställdhet. Dock vill inte författaren ge en förklaring till detta resultat. 
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Fritzgibbons Shafer och Malhorta (2011) har i en studie visat att detta samband fortfarande 

existerar i USA. Dock har detta samband inte samma starka statistiska samband som de 

tidigare studierna visar. Männen påverkas av barnets genus men dock inte kvinnor. 

Författarna till studien anser att detta sambands styrka grundar sig i en bättre statistiska mått. 

Även denna studie undersöker endast hur respondenternas attityd till könsroller påverkas. 

Studien visar således att i takt med samhällets utveckling har en förskjutning skett. Dessa 

studier visar på ett samband av att män reflekterar mer över hur strukturen i samhället ser ut 

samt hur de olika genusen positioneras i samhället om dessa är fäder till döttrar. 

Undersökningarna visar även att det finns en skillnad i hur denna medvetenhet tar sig utryck 

samt hur fäderna reflekterar över det i förhållande till hur samhället är uppbyggt. I USA 

tenderar männen att inte vara lika medvetna som i Kanada. I samhällen som USA finns det en 

tendens att medborgarna strävar efter att behålla den traditionella synen på genus mer än att 

förändra. I de skandinaviska länderna som är samhällen som kan ses som mer lika Kanada bör 

således denna studies resultat överstämma med resultatet hos de kanadensiska männen. 

3.2. Teori 

I detta avsnitt kommer teorierna som använts att presenteras. Först kommer en presentation av 

genusteori. I efterföljande stycke presenteras sociologiska teorier som belyser en individs 

handlande. 

3.2.1 Genusteori  

I denna studie används termen genus och inte termen kön. Med genus avses att de strukturella 

skillnaderna mellan män och kvinnor är en social konstruktion och inte har någon biologiskt 

grund. Sociologin anser att genus skapas under individens uppväxt och ska ses som det 

sociala könet. Detta ligger som grund till varför denna term kommer att användas.  

Teorier åskådliggör hur individen formas till att vara antingen man eller kvinna. Genom dessa 

belysa att det inte finns någon biologisk grund till olikheterna och att grunden ligger i det 

sociala. Genus skapas under individens uppväxt, genom att integrera med de samhälliga 

normer och värderingar som finns i det samhälle individen liver i skapar individen ett genus. 

Att individer tilldelas olika skyldigheter och rättigheter endast för att de har ett specifikt 

biologiskt kön är något som länge problematiserats i sociologin (Wharton, 2005). 

"Man föds inte till kvinna, man blir det" (de Beauvoir, 1986). 



 

8 

Individen tilldelas sitt genus redan vid födseln eller till och med innan individen föds då 

barnet/fostret identifieras som antigen flicka eller pojke (ibid). Trots att barnets kropp mer 

eller mindre är neutral sker en identifiering och denna identifiering får följa individen hela 

dennes liv. Samhällens olika strukturer skapar olika genuskategorier, det vill säga vilken 

kulturell kontext individen befinner sig i när individen föds samt vilken social grupp 

individen föds in i. Dock visar forskning att nästintill alla samhällen har en patriarkal struktur 

vilket betyder att mannen har det central genuset (ibid). 

Hirdmans teori om genuskontraktet är en modell som belyser genusens position i samhället 

och har sin grund i Webers modell om idealtypen
5
. Genuskontraktet belyser de skyldigheter, 

rättigheter och ansvar som finns hos genusen. Där mannen har uppgiften att försörja och 

skydda familjen och kvinnan den omhändertagande rollen. Hirdman anser att dessa rättigheter 

och skylldheter är djupt grundade i samhället och går att härleda långt tillbaka i tiden, att det 

redan i Bibeln skrivs om dessa och att de är viktiga att lyfta fram för att kunna förändra dem 

(Hirdman, 2001). 

3.2.2 Sociologiska teorier  

Det finns sociologiska teorier som visar på hur kunskap används i den levda verkligheten, att 

genom individens kunskap styrs dennes handlande. En individs handlande har en rationell 

struktur. 

Den sociala konstrukturalism som Berger och Luckman presenterar (1991) visar att 

interaktionen sker genom kunskaper. Handling blir till kunskap när dessa institutionaliseras, 

med detta avses att handlandet får en legitimitet och rättfärdighet. Denna legitimitet sker på 

fyra olika nivåer, dessa är språket, rudimitära teorier, explicita teorier samt genom 

symboliska universum. Genom språket har vissa ord olika laddning och genom dessa 

laddningar skapas en världsbild. Exempel på detta är att det språkliga man har en högre 

position än det språkliga hon. Genom ordstäv (rudimitära teorier) skapas moralen i samhället, 

denna moral är något som gör den rådande världsbilden legitim. Med explicita teorier anses 

sammanhängande berättelser som förklarar ett specifikt fenomen. Genom symboliska 

universum skapas legitimitet genom den rådande världsbilden. Exempelvis när staten går in 

och med hjälp av lagstiftning förändra en struktur. När den norska staten lagstiftade 1993 att 

38                                                 

5 Med idealtypen visade Weber abstraktioner där forskaren valt ut vad hon menar är väsentliga drag av 

fenomenet och ser bort från andra. Med idealtypen introducerade Weber ett redskap för att kunna förklara 

individens handlande 
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en viss kvot av föräldraledigheten är öronmärkta för männen blir denna kvot legitim och efter 

ett par år reflekterar inte det norska folket att en viss kvot dagar är enbart till männen. Genom 

sedimentering behåller människan endast en liten del av dennes erfarenheter kvar i 

medvetandet. Det är dessa erfarenheter som således blir individens verklighet och blir 

legitima (ibid.). Berger och Luckmans menar att en individs handlande påverkas av att denne 

vill att dess efterlevande ska få det så bra som möjligt. Att med hjälp av interaktion belyser en 

individ verkligheten och visar på dessa tillkortakommanden samt styrkor. Denna interaktion 

består av de fyra dimensionerna som presenterats tidigare. Vid en upprepning av ett visst 

beteende sedimenteras dessa vilket ger det en legitimitet (ibid). Om således en förälder vill att 

ens barn ska få det så bra som möjligt i livet bör denne ha ett beteendemönster som är 

fördelaktigt för att nästkommande generation. Det vill säga om en man är far till en dotter bör 

då mannen ta ett beteendemönster som strävar efter att dottern får det bättre. Om mannen 

anser att det finns ofördelaktiga strukturer i samhället som slår mot kvinnor bör då fadern 

försöka motarbeta dessa. Ett exempel på detta är Washingtons (2007) studie som visar ett 

samband mellan hur kongressmän röstar och genuset på dess barn. Om denna teori är 

applicerbar på barnuppfostran bör således mannen ta ett större ansvar i hemmet, att mannen 

uträttar en större del av det obetalda arbetet som traditionellt varit kvinnliga sysslor likt 

städning, tvättning samt barnuppfostran. 

Med DBO- teori åskådliggör Hedström (2005) varför en individ handlar rationellt. En 

individs handlande har sin grund i tre termer strävan (desires), föreställningar (beliefs) och 

mjöligheter (opportunities). Vad strävar individen att få ut av denna handling? I en handling 

finns alltid en förväntning, går det att uppnå det mål som individen strävar efter i handlingen, 

samt finns det möjligheter att uppnå detta resultat? 

 

3.3. Det icke kausala sambandet mellan attityd 

och handling 

En individs handlande är inte alltid kausalt dennes attityd. Individens handlande begränsas av 

till exempel den samhälliga strukturen denne lever i eller de materiella resurser individen har 

(Bauman, May 2006) Det vill säga individen kan således ha en attityd till ett fenomen men 

inte har de resurser att handla efter denna attityd. För en man som tillhör det centrala genuset 

kan det vara icke rationellt att sträva mot det jämställda samhället. Med hjälp av de termer 
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som bygger på DBO-teorin ska här förklaras hur en individ inte agerar, det vill säga att 

individens ickehandlande kan ha sin grund i dessa termer. I denna studie ligger ett fokus på 

hur en individs attityd och handling har inte alltid är en konsekvens av varandra. Att de 

möjligheter som finns i samhället begränsar individens potential att handla är föga 

uppseendeveckande. Om det inte finns verktyg till ett handlande mot ett mer jämställt 

samhälle blir det komplicerat att arbeta mot det. I dessa möjligheter finns det även en 

tidsaspekt. Om individen innehar ett betalt arbete som tar stor del av dagens vakna timmar blir 

det svårt att finna tid till att handla mer jämställt i hemmet till exempel laga mat, göra 

hushållssysslor och så vidare. Här kan även en konflikt mellan individens strävan och 

möjligheter utkristalliseras. Vad ser individen som det mest angelägna, att hjälpa till mer i 

hemmet eller ha råd till den årliga semesterresan? Om prioriteringen ligger på resan blir det 

svårt för individen att önska en nedgång av de betalda arbetstimmarna vilket skulle ge en 

lägre månadslön. Vilket i sin tur leder till att semesterresan inte blir av. Även en eventuell 

maktförlust kan ligga till grund till att attityden och handlingen inte är kausala. En individ kan 

anse att det enda rätta är att klyftorna mellan genusen bör försvinna, men till vilket pris? 

Rationell handling kan ses som egenrationell. Med denna rationalitet utgår individen från ett 

egenvinnande syfte. Om mannen således gör en maktförlust på denna handling utförs den 

inte. Vilket även kan vara en aspekt till ett manligt ickehandlande mot detta jämställda 

samhälle. Även föreställningar påverkar handlandet, om individen inte anser att samhället är 

ojämnställt finns det ingen idé att sträva efter något annat. En uppfattning av att distinktionen 

manligt och kvinnligt är naturlig det vill säga är en biologisk eller religiös sanning påverkar 

även handlingen. Ett naturligt fennomen eller en gudomlig regel ska följaktligen inte 

förändras. 
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3.4. Frågeställningar  

Studierna som presenterades i det tidigare avsnittet visade på en skillnad i hur män i olika 

kulturer påverkas vid ett faderskap av döttrar. Studierna visar att det finns en skillnad mellan 

hur samhällena är strukturerade samt hur jämställda samhällena är. Således är syftet med 

denna uppsats att undersöka om detta fenomen är förekommande i Skandinavien. 

Skandinavien som på World Economic Forums lista placerar sig högre än de länder som 

redan undersökts. Frågeställningarna som kommer att undersökas är: 

1. Finns det en skillnad i attityden till jämställdhet hos skandinaviska män med döttrar 

och män utan döttrar? 

2. Finns det skillnader i hur mycket hemansvar skandinaviska män tar vid faderskap av 

döttrar och män utan döttrar? 

4. Hypoteser 

I detta avsnitt presenteras de hypoteser som empiriskt kommer prövas i studien. Dessa 

hypoteser grundar sig i de frågeställningar som tidigare redovisats. De hypoteser som prövas 

är: 

1. Vid ett faderskap av döttrar har de skandinaviska männen en mer positiv attityd till 

jämställdhet  

2. Vid ett faderskap av döttrar tar de skandinaviska männen ett större ansvar i 

hemarbetet  
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5. Metod och Data 

I detta avsnitt presenteras den metod som ligger till grund för analysen samt studiens 

empiriska data. Avsnittet inleds med en presentation av den metod som använd i 

hypotesprövningarna. I avsnittets andra del presenteras det empiriska datamaterial som denna 

deduktiva studies analys grundar sig på. Studiens urval samt bortfall presenteras i de 

efterföljande avsnitten. Vilket följs av en presentation av den operationalisering som gjorts. 

En diskussion om studiens reliabilitet samt validitet presenteras.  

5.1 Datamaterial  

Det empiriska datamaterial som undersökningens analyser grundar sig på är European Social 

Survey round 2, 2004. Detta material används på grund av att det finns variabler som mäter 

det förhållande (till exempel barn, sambo eller inneboende) samt vilket genus dessa personer 

har. European Social Survey är en akademiskt driven undersökning vars mål är förklara 

interaktionen mellan Europas förändrande institutioner samt att undersöka vad de olika 

europeiska befolkningsgrupperna har för attityder, åsikter och beteenden. Över 30 europeiska 

länder deltar i undersökningen vilket har pågått sedan 2001 (Billiet & Pleysier 2007). Som 

diskuterats i stycket om avgränsning kan det finnas en problematik i att detta datamaterial inte 

utformats av författaren till studien. Dock konstateras det att materialet uppfyller de valida 

kraven vilket ger ett tillförlitligt resultat. Detta på grund av European social Surveys goda 

kvalité samt att materialet har variabler som kan med ett tillförlitligt sätt svara på studiens 

forskningsfrågor. Det kan dock ses som problematiskt att den empiriska insamlingen utfördes 

2004 och att det har skett en förändring i hur jämställt de skandinaviska länderna blivit. Detta 

bör inte vara något som påverkar resultatet, detta på grund av att studien undersöker om det 

finns en påverkan av mannens attityd samt handling inte hur denna ser ut rent politiskt. Under 

arbetet av studien diskuterades om Levnadsnivåuderökningen (LNU) skulle lämpa sig bättre 

till denna studie. Men på grund av att analysen redan påbörjas beslutades att fortsätta använda 

European Social Survey round 2, 2004.  
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5.2 Urval 

Urvalet i European Social Survey round 2, 2004 består av 26 Europeiska länder. Dessa länder 

är de nationer som var medlemmar i EU innan utvidgningen 2004
6
, samt vissa av de nationer 

som var kandidatland innan denna utvidgning
7
. Även EES länderna Island och Norge samt 

nationerna Schweiz, Turkiet och Ukraina finns i urvalet. De nationer som undersöks i denna 

studie är Danmark, Finland, Norge samt Sverige. Valet att undersöka de skandinaviska 

nationerna och inte endast en specifik nation har sin grund i att urvalsgruppen skulle bli för 

liten. På grund av att dessa samhällen har en liknande struktur lämpar dessa sig bra att 

använda i en och samma studie. European Social Survey innefattar manliga och kvinnliga 

respondenter från ålder 15 år och uppåt. I denna studie som undersöker hur skandinaviska 

mäns påverkas av ett faderskap till döttrar lyfts således kvinnor bort ur analysen. Män i 

åldrarna 15- 19 år samt män i åldrarna 56 år faller även dessa utanför urvalet. Att männen i 

den lägre ålderskategorien lyfts ut är på grund av dessa mer sannolikt inte är föräldrar samt att 

det finns en stor sannolikhet att dessa respondenter inte flyttat ifrån sina föräldrahem, vilket 

påverkar dimensionen handling på ett icke tillförlitigt sätt. Gällande avgränsningen till den 

över ålderskategorien är på grund av att även dessa individer skulle kunna ha en felaktig 

inverkan på resultatet i dimensionen handling. Om dessa individer har hemmaboende döttrar 

finns det en sannolikhet dessa döttrar är vuxna och får en stor roll i att ta hand om det 

obetalda hemarbetet.  

5.3 Bortfall 

Att i en studie sträva efter ett lågt bortfall är av stor vikt när det kommer till en kvantitativ 

studie. Ett högt bortfall genererar ett icke generaliserbart resultat samt en risk för att resultaten 

visar en skevhet (Djurfelt et al., 2010). För att en studie inte ska riskera och få snedvridna 

resultat samt att resultatet ska bli representativt för de undersökta nationerna bör inte 

bortfallet vara större än 30 procent (Vejde, 2003). I European Social Survey round 2, 2004 har 

samtliga skandinaviska nationer en svarsfrekvens mellan 64,5-70,7 procent
8
 vilket kan ge 

38                                                 

6 Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, 

Spanien, Sverige, Storbritannien, Österrike 

7 Estland, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Slovakien, Polen,  

8 Danmark 64,2 procent Finland 70,7 procent, Norge 66,2 procent samt Sverige 65,5 procent.  
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felaktiga resultat. För att kringgå detta potentiella problem och för att ta hänsyn till de 

Skandinaviska ländernas olika invånarantal viktas även den empiriska datan vid analysen. Vid 

viktning får den underrepresenterade populationen en kompensation med en vikt som 

motsvarar dess relativa andel av populationen. Detta ger en mer rättvis bild den undersökta 

populationen (Djurfelt et al., 2010). European Social Survey har i sitt material konstruerat en 

vikt vilket kommer användas under analysen. På grund av det stora bortfallet lyft dessa 

variabler ut ur studien. Samma tendens finns i en variabel som behandlar vilket genus 

respondentens icke hemmaboende barn har och sedermera lyfts även denna variabel bort 

vilket resulterar i att studiens fokus läggs på respondenter med endast hemmaboende döttrar.  

5.4 Genomförande av operationalisering 

I detta avsnitt presenteras operationaliseringen av de variabler som används i studien. 

Avsnittet delas upp i de två dimensionerna som analyseras i undersökningen. I ett 

efterföljande avsnitt presenteras operationaliseringen av undersökningens oberoende 

variabler. Vid den efterföljande analysen genomförs en logistisk regressionsanalys samt en 

linjär regressionsanalys. På grund av detta konstrueras en kontinuerlig samt en dummy 

variabel vid operationaliseringen av studiens beroende variabler. I de beroende variablerna 

förekommer outliers. För att reducera dessa värdens effekt toppkodas dessa.  

5.4.1 Operationalisering av dimensionen attityd 

Dimensionen attityd mäts med hjälp av tre variabler som finns i European Social Survey 

round 2, 2004. Dessa är:  

1. Kvinnor ska vara beredda på att skära ner på betalt arbete i förmån för familjen
9
 

2. Män ska ta lika stort ansvar för familjen som kvinnor
10

 

3. Män har större rätt till jobb än kvinnor när vid hög arbetslöshet
11

 

38                                                 

9 A woman should be prepared to cut down on her paid work for the sake of her family 

10 Men should take as much responsibility as women for the home and children. 

11 When jobs are scarce, men should have more right to a job than women. 
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Korrelation mellan de beroende variablerna i dimensionen attityd på 

en aggregerad nivå 
Fråga 1 Fråga 2 

1, Kvinnor ska vara beredda på att skära ner på betalt arbete i 

förmån för familjen 

  

2, Män ska ta lika stort ansvar för familjen som kvinnor  -.208  

3, Män har större rätt till jobb än kvinnor när vid hög arbetslöshet  .416 -.255 

Korrelationsmått anges i Pearsons R   

Tabell 1: Korrelation mellan de beroende variablerna i dimensionen attityd på en aggregerad nivå 

 

Detta resultat på låga korrelationer mellan variablerna visar på att dessa mäter fenomenet på 

ett självständigt sätt. Resultatet leder således till att en analys av var enskild variabel ska 

genomföras för att få ett tillförlitligt resultat. Följaktligen kommer den hypotes som härleds 

till denna dimension testas med dessa attitydvariabler. Med detta resultat fastställs att dessa 

variabler får mäta dimensionen enskilt och ingen summerad attitydvariabel konstrueras.  

Dessa variabler består av en 5 gradig attitydskala med alternativen: 

1. Agree strongly  

2. Agree  

3. Neither agree nor disagree  

4. Disagree  

5. Disagree strongly  

Denna skala behålls dock så vänds vilket ger attityderna kategorien:  

0. Disagree strongly  

1. Disagee  

2. Neither agree nor disagree 

3. Argree 

4. Agree strongly 
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De kontinuerliga variablerna fördelar sig följande:  

  Diagram 1: frekvenser beroende variabel  Diagram 2: Frekvenser beroende variabel 

  Kvinnor ska vara beredda på att skära  Män ska ta lika stort ansvar för familjen  

  ner på betalt arbete i förmån för familjen  som kvinnor 

 

Diagram 3: Frekvens beroende variabel Män har större Rätt till jobb än kvinnor när vid hög 

arbetslöshet 

 

Som visas i diagrammen är dessa variabler snedfördelade. En boxplot visar förekomsten av 

outliers i alla tre variabler i förhållande med den oberoende variabeln döttrar. Till den 

logistiska regressionsanalysen konstrueras en dummyvariabler, där kategorierna 0,1 samt 2 får 

kodas till kategorin 0 och de resterande kategorierna kodas till kategorin 1. 

5.4.2 Operationalisering av dimensionen handling 

Det förekommer en problematik i dimensionen handling där vissa variabler visar på ett högt 

bortfall vilket kan påverka resultaten av testerna av dimensionen. Dessa variabler kretsade 
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runt hur respondenterna uppskattade den totala tiden familjen avsätter till hushållsarbete 

under en hel vecka samt hur denna tid även fördelas hos respondenten samt dennes partner. På 

grund av de stora bortfallet i flertalet av dessa variabler har det valts att variabeln:  

1. Hur stor andel av den uppskattade tiden respondenten erhåller på hushållsarbete 

en veckodag 
12

 

 

Variabeln är utformad på följande vis: 

1. None or almost none  

2. Up to a quarter of the time  

3. More than a quarter, up to a half of the time  

4. More than half, up to three quarters of the time  

5. More than three quarters, less than all of the time  

6. All or nearly all of the time  

Denna skala behålls dock så vänds vilket ger attityderna kategorien:  

0. None or almost none  

1. Up to a quarter of the time  

2. More than a quarter, up to a half of the time  

3. More than half, up to three quarters of the time  

4. More than three quarters, less than all of the time  

5. All or nearly all of the time  

38                                                 

12 Part you spend of total time housework on typical weekday 1 
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Dessa variabler fördelar sig följande: 

Diagram 4: Hur stor andel av den uppskattade tiden respondenten erhåller på hushållsarbete en 

veckodag  

 

 

Som diagrammet visar är variabeln snedfördelad. I den dummyvariabel som konstrueras får 

kategorierna 5, 4, 3 samt 2 kodats till kategorin 1 och de resterande kategorierna kodats till 

kategorin 0. Denna variabel använd i den logistiska regressionsanalysen 

5.4.3 Operationalisering av variabeln män i åldrar 20-55 år 

De variabler som används till denna konstruktion av filtervariabel är respondentens genus 

(Gender) samt respondentens ålder (Age of respondent). Variabeln genus är konstruerad: där 

man har kategorin 1 och kvinna kategorin två. Denna variabels omvandlas och kvinna får 

kategori 0 och mannen behåller kategorin 1. Åldersvariabeln är en kontinuerlig variabel där 

de olika kategorierna är respondentens levda ålder. Denna variabel omvandlas där 

respondenter med ålder 15- 19 år samt respondenter i åldersspannet 56- 90 år får kategorin 0. 

De resterande respondenterna får kategorin 1. De två omvandlande variablerna multipliceras 

ihop där männen som motsvarar urvalet får kategorin 1 och de resterande i materialet får 

således kategorin 0. Denna variabel används i konstruktionen av en filtervariabel vid 

analysen. 

5.4.4 Operationalisering av variabeln icke hemmaboende barn 

I materialet finns det en variabel som visar om respondenten har icke hemmaboende barn 

(Children/adopted/foster/partner´s of any age not living in household ) I denna variable kodas 

kategorin 1 (Yes) om till kategorin 0. Kategorin 2 (No) kodas således om till kategorin 1. 

Denna variabel används i konstruktionen av en filtervariabel vid analysen. 
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5.4.5 Operationalisering av variabeln barn 

I materialet som analysen grundar sig på finns variabler som mäter vilken relation 

respondenten har till de individer denne delar hushåll med (Looking at this card, what 

relationship is he/she to you?) Denna variabel finns från person 1 till person 16. Variabeln 

som innefattar respondentens förhållande till dessa individer är i kategorierna 1 man/hustru, 2 

son/dotter, 3 föräldrar/svärföräldrar, 4 bror/syster, 5 annan släkt samt 6 icke släkt. Denna 

variabel omvandlas där son/dotter tillges kategori 1 och de resterande alternativen kategori 0. 

Dessa variabler summeras ihop och kategorin 0 behåller sin kategori och de resterande 

värdena kodas in i kategorin 1. Detta på grund av att denna variabel visar om respondenten 

har hemmaboende barn. Denna variabel används i konstruktionen av en filtervariabel vid 

analysen. 

5.4.6 Operationalisering av filtervariabeln 

Genom att addera variabeln icke hemmaboende barn med variabeln barn fångas de 

respondenter upp som har både har barn i hushållet samt barn som ej delar hushåll med 

respondenten. På grund av att dessa har barn i hushållet denne lever i faller den inom ramen 

av studiens urval. Genom att sedan adderas denna variabel med variabeln män i åldrarna 20- 

55 år har en filtervariabel skapas. I denna variabel utesluts de respondenter som inte faller 

innanför ramen för urvalsgruppen.  

5.4.7 Operationalisering av den oberoende variabeln antal döttrar 

I materialet som analysen grundar sig på finns variabler som mäter genus på de individer som 

respondenten lever med (Gender of other persons in household) samt vilken relation 

respondenten har till dessa individer (Looking at this card, what relationship is he/she to 

you?). Dessa variabler finns från person 1 till person 16. I denna variabel har man kategorin 1 

och kvinna kategorin 2. Denna variabels kategorier omvandlas och ger kvinna kategorin 1 och 

man kategorin 0. Variabeln som innefattar respondentens förhållande till dessa individer har 

kategorierna 1 man/hustru, 2 son/dotter, 3 föräldrar/svärföräldrar, 4 bror/syster, 5 annan 

släkt samt 6 icke släkt. Denna variabel omvandlas där son/dotter tillges kategorin 1 och de 

resterande alternativen kategorin 0. De omvandlande variablerna multipliceras ihop vilket 
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således ger kategorin 1 på dotter
13

 samt 0 på son
14

. De variabler som nu konstruerat adderas 

ihop vilket ger en kontinuerlig variabel på antal döttrar. I denna variabel har 52,4 procent av 

respondenterna inget faderskap till hemmaboende döttrar, 31,3 procent faderskap till en 

hemmaboende dotter, 13,7 procent faderskap till 2 hemmaboende döttrar det maximala antalet 

av faderskap till hemmaboende döttrar är fyra döttrar.  

5.5.8 Operationalisering av kontrollvariabler 

Även en analys med kontrollvariabler kommer att genomföras. Detta på grund av att 

undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan finnas i studiens resultat. De variabler som 

är tänkta att användas är söner, ålder, utbildning samt land. Variabeln söner används för att 

undersöka om det resultat som visar sig är ett samband på grund av faderskap och inte av ett 

faderskap av specifikt döttrar. I denna kontroll kan även med fördel en variabel som mäter 

endast faderskap användas. I denna studie togs beslutet att variabeln söner får kontrollera om 

analysens eventuella kausala samband är ett resultat av faderskap av specifikt döttrar eller de 

facto att männen är fäder.  

5.4.8.1 Kontrollvariabeln Söner 

Denna variabel konstrueras likt kodningen av variabeln döttrar. Den tidigare kodningen av 

variabeln som mäter vilken relation respondenten har till de andra individerna som bor i 

hushållet används. I denna variabel fick svarsalternativet son/dotter kategorin 1 och de 

resterande alternativen kategorin 0. Variabeln som innefattar genus på dessa individer ges 

kategorin man kategorin 1 och kvinna kategorin 0. Likt operationaliseringen av variabeln 

döttrar multipliceras dessa variabler vilket ger en variabel som visar om dessa individer är 

söner. Dessa variabler adderas ihop och skapar en kontinuerlig variabel. . I denna variabel har 

62,6 procent av respondenterna inget faderskap till hemmaboende söner, 23,0 procent 

faderskap till en hemmaboende son, 1197 procent faderskap till 2 hemmaboende söner det 

maximala antalet av faderskap till hemmaboende döttrar är fem söner. 
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13 kvinna (1)*son/dotter (1)= dotter (1) 

14 man (0)*son/dotter (1)= icke dotter (0) 
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5.4.8.2 Kontrollvariabeln Ålder  

I materialet finns en variabel som mäter respondenternas ålder (Age of respondent). Denna 

variabel kodas således inte om och används som den redan är konstruerad. I denna variabel 

ligger medelåldern på 35 år och median åldern på 34 år.  

5.4.8.3 Kontrollvariabeln Utbildning  

I datamaterialet finns en variabel på respondentens högsta avslutade utbildning (Highest level 

of education). Denna variabel kodas om till en dummyvariabel där låg utbildning (0-2 på 

ISCED skalan; värde 0 samt 1) utgör referenskategori. ISCED skalan är ett vanligt 

komparkarativt utbildningsmått (Unesco.org). Vid den efterföljande kodningen delas 

variabeln upp i låg, medel och hög utbildning där låg utbildning utgör referenskategorin. 

5.4.8.4 Kontrollvariabeln Land 

Den landsspecifika variabeln (cntry) kodas om till tre stycken dummyvariabler. I analysen 

används Sverige (SE) är referenskategori. Likt kodningen av utbildningsvariabeln delas 

landvariabeln upp i Sverige, Norge, Finland och Danmark där Sverige utgör 

referenskategorin.  

I urvalet är 19,1 procent (301 st) män boende i Danmark, 25 procent (394 st) män boende i 

Finland 27,2 procent (428 st) män boende i Norge och 28,7 procent (435 st) män boende i 

Sverige.  

5.5 Metod 

På grund av denna snedfördelning finns i studiens beroende variabel finns en risk för sensitiva 

resultat och därför kommer två analysermetoder används. Analysmetoderna är den linjära 

regressionsanalysen samt en logistiska regressionsanalysen. I den logistiska regressionen visar 

resultatet hur sannolikhetsmodellen ser ut (Edling, Hedström. 2008). Med hjälp av den linjära 

regressionsanalysen går det att se om de resultat den logistiska regressionen är robusta. 

Även en analys med kontrollvariabler kommer att genomföras. Detta på grund av att 

undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan finnas i studiens resultat. Vid analysen av 

dimensionen attityd används den linjära metoden som ett komplement för att stärka ett 

eventuellt sensitivt resultat. På grund av detta kommer endast signifikanta resultat av de 

linjära regressionsanalyserna presenteras i texten. I analysen av dimensionen handling 

kommer analysmetoden vara den samma som vid analysen av dimensionen attityd, även detta 
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på grund av variabelns snedfördelning.  

5.6 Reliabilitet och Validitet 

Med validitet avses om studien använder relevanta resonemang samt teoretiska relevanta 

begrepp. Studiens reliabilitet avses om frågorna samt variablerna mäter det som ska mätas 

samt att studien är replikerbar (Djurfelt et al., 2010). I denna studie kan frågorna i 

dimensionen handling ses som icke helt reliabla. Detta på grund av att det finns en tendens att 

dessa typer av kategorier innehåller en intervjuareffekt, det vill säga att respondenten anser att 

de avsätter mer tid till hemarbete än vad den faktiska tiden denne avsätter. Dock ger detta 

ingen icke reliabel mätning i denna studie. Handlingsdimensionens syfte är att undersöka om 

det finns ett samband mellan faderskap av döttrar och om handlingen i hemmet förändras. 

Följaktligen har studien inte för avsikt att mäta den faktiska tiden respondenten avsätter. För 

att stärka reliabiliteten bör undersökningen utföras på ett likvärdigt sätt under hela utförandet 

(Bryman, 2009). Det vill säga bör inte utförandet vara både av exempelvis enkätundersökning 

samt telefonintervjuer. För att stärka en studies reliabilitet är det att föredra telefonintervjuer 

alternativt personliga intervjuer, detta på grund av att vid missförståelse av frågan kan 

följaktligen frågan förklaras vilket stärker undersökningens reliabilitet. European Social 

Survey är en undersökning som har en god intern reliabilitet. Genom att ha en grundlig 

genomgång med alla intervjuare innan undersökningen utförs ökar sannolikheten att 

undersökningen utförs på ett likvärdigt sätt bland alla intervjuare. Även utförs intervjuerna på 

den undersökande nationens nationalspråk (Koch et al, 1997). Genom detta minskar risken för 

icke reliabla mått.  

Studiens validitet det vill säga om hur de variabler som använd mäter de dimensioner som 

studien grundar sig på. För att mäta dessa har fem variabler valt ut. För att mäta dimensionen 

attityd har tre attitydvariabler valts. Dessa variabler mäter respondentens syn på kvinnor och 

mäns position i samhället. Dimensionen handling mäts med en variabel som mäter hur stor 

del av familjens hemarbete som utför av respondenten. Det kan ses som problematiskt att 

denna dimension endast mäts med denna variabel och att studiens validitet kan ifrågasättas. 

Dock går det med denna variabel se om det finns en skillnad mellan de skandinaviska 

fädernas attityd och handling. Det finns en vikt i att ha en tämligen försiktighet vid analysen 

av denna dimension. Som tidigare diskuterats kan det förkomma en dold effekt i resultatet där 

döttrar tenderar i att hjälpa till mer i hemarbetet än sönder. Således går det att fastställa att 

studiens variabler är valida mått. 
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6. Resultat  

I detta avsnitt testas uppsatsens hypoteser empiriskt. Avsnittet är uppdelat där de två 

dimensionerna som undersökningen grundar sig på testas separat. Först presenteras resultatet 

av testen av dimensionen attityd, sedermera presenterar dimensionen handling i ett 

efterföljande stycke. De signifikanta resultaten av de linjära regressionsanalyserna presenteras 

i den löpande texten.  

6.1 Resultat av empirisk testen av dimensionen 

attityd  

Dimensionen attityd mäts med de beroende variablerna kvinnor ska vara beredda på att 

skära ner på betalt arbete i förmån för familjen, män ska ta lika stort ansvar för familjen som 

kvinnor samt män har större rätt till jobb än kvinnor när vid hög arbetslöshet. Den hypotes 

som prövas blir således Vid ett faderskap av döttrar har de skandinaviska männen en mer 

positiv attityd till jämställdhet testas i denna del. Den linjära regressionsanalysen som 

genomfördes visade inga signifikanta resultat. Resultatet av den logistiska 

regressionsanalysen visas i tabell 2 som finns på nästkommande sida. 
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Logistisk Regressionsanalys. 

Resultat av regressioner av 

dimensionen attityd (viktat). 

Kvinnor ska vara beredda på att 

skära ner på betalt arbete i 

förmån för familjen 

Män ska ta lika stort ansvar för 

familjen som kvinnor 

Män har större rätt till jobb än 

kvinnor när vid hög 

arbetslöshet 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

Antal döttrar -0,026 -0,031 -0,010 -0,016 -0,015 -0,025 

Antal söner   -0,057  0,45  0,035 

Ålder   -0,005  -0,007  -0,002 

Utbildning   Ref Låg 

                      B1 Medel 

                      B2 Hög 

 

 

-0,290* 

-0,538*** 

 

 

 

 

0,214 

0,529* 

 

 

 

 

-0,499** 

-1,306*** 

Land             Ref Sverige 

                      B1 Danmark  

                      B2 Finland 

                      B3 Norge 

 

 

0,439** 

0,351* 

0,609*** 

 

 

 

 

-0,970*** 

-0,771** 

-0,588* 

 

 

 

 

0,104 

0,758*** 

0,458* 

Intercept  -0,173** -0,111 2,230*** 2,795*** -1,455*** -1,200*** 

Pseudo R2  0,001 0,040 0,000 0,026 0,000 0,051 

N 1564 1562 1576 1573 1568 1566 

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

Tabell 2 Logistisk Regressionsanalys. Resultat av regressioner av dimensionen attityd (viktat). 



 

25 

De logistiska regressionsanalyserna av dimensionens beroende variabler visar att det inte 

förekommer några signifikanta skillnader i de beroende variablerna i förhållande till den 

oberoende variabeln antal döttrar. I modell 2 visar kontrollvariablerna för utbildning att dessa 

påverkar respondentens sannolikhet i att ha ett medhåll till påståendet. Ju högre utbildning 

respondenten har desto mindre sannolikt att denne har medhåll till påståendena kvinnor ska 

vara beredda på att skära ner på betalt arbete i förmån för familjen samt män har större rätt 

till jobb än kvinnor när vid hög arbetslöshet. Kontrollvariabeln land visar signifikanta resultat 

där det finns en större sannolikhet i att män som bor i Finland samt män som bor i Norge har 

ett medhåll i påståendet kvinnor ska vara beredda på att skära ner på betalt arbete i förmån 

för familjen än vad män son bor i Sverige har. Det finns även en större sannolikhet i att män 

som bor i Sverige har ett större medhåll på attitydsvariabeln män ska ta lika stort ansvar för 

familjen som kvinnor och mer sannolikt har ett lägre medhåll till attitydsvariabeln män har 

större rätt till jobb än kvinnor när vid hög arbetslöshet samt på variabeln 

6.2 Resultat av empirisk testen av dimensionen 

handling 

Dimensionen handling mäts med den beroende variabeln, hur stor andel av den uppskattade 

tiden respondenten erhåller. Följaktligen kommer den hypotes som härleds till denna 

dimension Vid ett faderskap av döttrar tar de skandinaviska männen ett större ansvar i 

hemarbetet testas i denna del.  

Vid analysen av den logistiska regressionen om den andra beroende variabeln (andel gjort av 

män) visar det sig att det finns signifikanta samband. I analysen av dimensionen visar 

signifikanta samband i kategorien hur stor andel av den uppskattade tiden respondenten 

erhåller på hushållsarbete en veckodag.  
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Resultat av logistisk 

regressionsanalys av dimensionen 

handling (viktat). 

Hur stor andel av den uppskattade tiden 

respondenten erhåller på hushållsarbete en 

veckodag 

 Modell 1 Modell 2 

Antal döttrar -0,368*** -0,281*** 

Antal söner   -0,181* 

Ålder  -0,018 

Utbildning   Ref Låg 

                      B1 Medel 

                      B2 Hög 

 

 

-0,084 

0,625** 

Land             Ref Sverige 

                      B1 Danmark  

                      B2 Finland 

                      B3 Norge 

 

 

-0,678*** 

-0.370 

-0,737*** 

Intercept  1,139*** 2,110*** 

Pseudi R2  0,154 0,208 

N 1029 1027 

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

Tabell 4 Logistisk Regressionsanalys. Resultat av regressioner av dimensionen handling (viktat). 

 

Den logistiska regressionen visar i modell 1 en signifikant b-koefficient på variabeln antal 

döttrar på -0,368. Denna koefficient visar att män med döttrar mer sannolikt avsätter mindre 

tid till hemarbete än män utan döttrar. I modell 2 visar b-koefficienten av variabeln antal 

döttrar visar på en liknande tendens det vill säga att det finns en större sannolikhet i att män 

med döttrar avsätter en mindre tid till hushållsarbete än män utan döttrar. De oberoende 

variablerna som lyfts in i modellen visar att utbildning påverkar sannolikheten av hur stor del 

av den del av hushållsarbetet som utförs av respondenten. Dessa b-koefficienter visar att det 

finns en större sannolikhet att om respondenten med en högre utbildning avsätter en större tid 

till hushållsarbete. Vid faderskap av söner visar b-koefficient ett liknande samband som vid 
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faderskap av döttrar, det vill säga att män som är föräldrar till söner mer sannolikt avsätter 

mindre tid till hushållarbete. Detta resultat visar att män utan barn mer sannolikt tar ett större 

hemansvar än män med barn. Den oberoende variabeln land visar på kulturella skillnader. Det 

är mer sannolikt att de svenska männen utför en större del av familjens totala tid än de 

resterande skandinaviska nationerna.  

6.3 Sammanfattning av hypotesprövningar 

Här presenteras en sammanfattning av de hypotesprövningar som utförts samt huruvida dessa 

hypoteser förkastas alternativt bekräftas.  

Vid hypotesprövningen av dimensionen attityd testades hypotesen vid ett faderskap av döttrar 

har de skandinaviska männen en mer positiv attityd till jämställdhet. Vid denna prövning 

visades inga signifikanta skillnader i attityden mot jämställdhet hos männen som är färder till 

döttrar och män utan döttrar. Resultaten visar att de signifikanta skillnader som finns har sin 

grund i männens utbildning, där ju högre utbildning respondenten har ju mer sannolikt har 

denne en mer jämställt attityd. Vilken nation respondenter lever i påverkar även resultatet där 

svenska män mer sannolikt har mer jämställd attityd. Med detta resultat förkastas hypotesen 

vid ett faderskap av döttrar har de skandinaviska männen en mer positiv attityd till 

jämställdhet.  

Vid hypotesprövningen av dimensionen handling testades hypotesen vid ett faderskap av 

döttrar tar de skandinaviska männen ett större ansvar i hemarbetet är det viktigt att ha i 

åtanke att effekten av döttrars benägenhet i att hjälpa till i hemmet är större än hos söner . Den 

empiriska testen av dimensionen handling visar att det förekommer signifikanta skillnader 

mellan män med och utan döttrar. Vid den logistiska regressionsanalysen visas att det finns en 

större sannolikhet att män med döttrar utför en mindre del av hemarbetet än män utan döttrar. 

Även en nationell skillnad finns där det är det mer sannolikt att männen som bor i Danmark 

samt männen som bor i Finland avsätter mindre tid till hemarbete än de som bor i Norge samt 

Sverige. Om dessa resultat har sin grund i att männen är föräldrar till döttrar eller om denna 

tendens är ett resultat av att männen de facto är föräldrar är svårt att avgöra. Det finns en stor 

sannolikhet att denna tendens har sin grund i faderskap och inte specifikt faderskap av döttrar. 

Kontrollvariabeln antal söner påvisar att män med söner sannolikt handlar på ett liknande sätt 

som män med döttrar. Med detta resultat kan slutsatsen tas att de olikheterna i handlingen 

mellan män med döttrar samt män utan döttrar är de facto ett resultat att dessa var fäder och 
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inte fäder till specifikt döttrar. Med detta resultat förkastats den hypotes som kopplas till 

dimensionen handling, det vill säga vid ett faderskap av döttrar tar de skandinaviska männen 

ett större ansvar i hemarbetet. 

7. Diskussion  

I detta avsnitt kommer en diskussion om studiens resultat presenteras Uppsatsens syfte var att 

undersöka huruvida skandinaviska mäns attityd och handling till jämställdhet påverkades vid 

ett faderskap av döttrar. 

I det inledande citatet menar Anders Borg att hans syn på genusens position i samhället 

förändrades när han fick tvillingdöttrar vilket ledde till en förändrad attityd gentemot denna 

problematik. I den empiriska analysen av dimensionen attityd visades inga kausalt samband i 

mäns attityd till jämställdhet vid ett faderskap till döttrar. Genom detta resultat förkastades 

hypotesen. Utslaget av dessa test var inte helt oväntat. Vid en presentation av frekvenserna av 

de beroende variablerna blottar sig en grav snedfördelning det vill säga en stor majoritet av 

respondenterna anser att det ena genuset inte ska ha en fördelaktig plats i de skandinaviska 

samhällena. Vid en återkoppling till den tidigare forskningen så påvisade Warner (1991) och 

Kamo & Warner (1997) att individers syn på jämställdhet och genusens position i samhället 

var kulturellt betingad. Denna syn går således att återkoppla till detta resultat. De nationer 

som undersökts i denna studie ligger alla högt på World Economic Forums återkommande 

lista. Med denna studies resultat går det således att konstatera att i en samhällig struktur som 

ses som jämställd har befolkningen i grunden en mer jämställd syn. Genom denna positiva 

syn blir genuset på barnet mer eller mindre en ickefråga gällandes attityd hos männen. Den 

variabel som visade en påverkan på attityden hos männen var utbildning. Om de 

skandinaviska männen har en högre utbildning ökade sannolikheten att dessa skattade mer 

negativt till den traditionella könsrollsattityden. Vikten av utbildning har givetvis en stor 

tyngd i hur en individs syn på olika samhälliga strukturer ser ut. Om kunskapen inte finns är 

det svårt att ha en syn på dessa.  

Vid analysen av dimensionen handling fanns det signifikanta resultat. Dessa visade att 

respondenterna med barn mer sannolikt avsätter mindre tid till hushållsarbete än män utan 

barn. I motsatts till det antagande som tas i stycket om Berger och Luckmans (1991) teori att 
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på grund av att en individ strävar efter att dennes barn ska få det så bra som möjligt i livet bör 

föräldern ha ett beteendemönster som är fördelaktigt för att nästkommande generation. Det 

vill säga om en man är far till en dotter bör då mannen ta ett beteendemönster som strävar 

efter att dottern får det bättre. Om mannen anser att det finns ofördelaktiga strukturer i 

samhället som slår mot kvinnor bör då fadern försöka motarbeta dessa. Dock visar denna 

studies resultat att genom faderskap återgår familjen till ett mer traditionellt handlande. Med 

ett traditionellt handlande avses det som Hirdman (2001) belyser i sitt genuskontrakt. Detta 

kan ha sin grund i att vid de första månaderna i en ny situation (i detta fall en ny 

familjemedlem) skapar familjen nya beteendemönster. På grund av en återhämtningsperiod 

efter förlossning tilldelas modern den första föräldraledigheten. Under denna period befästs 

familjestrukturer där modern får ett större hemansvar genom dennes ledighet från det betalda 

arbetet. Ett mönster skapas och utan att reflektera över det blir handlingen institutionaliserad 

och får en legitimitet. Vid en återkoppling till den tidigare forskning som presenteras går det 

således inte att se det samband som finns hos kongressmän i USA samt män i Japan. Det vill 

säga i exemplet hos Japanska män ökade benägenheten att avsätta mer tid till hemarbete vid 

faderskap av döttrar och i fallet av kongressmännen i USA som fick en större benägenhet att 

rösta mer jämställt vid faderskap av döttrar. Vid en analys av den beroende variabeln hur stor 

andel av den uppskattade tiden respondenten erhåller på hushållsarbete en veckodag
15

 blottar 

sig en snedfördelning där en majoritet av männen anser att de utför lite mindre än hälften av 

familjens totala tid. Det finns en tendens att respondenter anser att de avsätter mer tid än vad 

dessa i realiteten gör vilket tidigare statistik visar. Detta kan ses som problematiskt men på 

grund av att studien undersöker om det finns ett samband i handling mellan fäder till döttrar 

och män utan undersöks och inte den faktiska tiden respondenten avsätter går detta att 

överses. Om männen anser att de har en jämställd syn på samhället men inte handlar efter 

denna attityd blir jämställdhetsdebatten kontraproduktiv. Där män tror sig leva upp till ett 

ideal som denne i praktiken ej lever upp till, vilket leder till ett ickeresultat av vad denne 

strävar efter. Dock visar diagrammet att respondenternas kategori överstämmer med den 

statistik som Rydenstams (2008) undersökning visade. 

Fritzgibbons Shafer och Malhortas (2011) studie visade på ett svagare samband mellan hur 

amerikanska mäns attityd till jämställdhet påverkades vid ett faderskap av döttrar gentemot 

den tidigare forskningen från 1990-talet. Författarna anser att detta svagare samband har sin 

38                                                 

15 Diagram 4 i stycke 5.4.2 Operationalisering av dimensionen handling 
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grund i att denna studies bättre statistiska analysmetod. Dock finns det en vikt i att belysa att 

denna studie utförts 2011. Därför kan grunden till detta svagare samband med stor sannolikhet 

bottna i den förskjutning som skett i könsidentiteten där det som tidigare var otänkbart för en 

man att göra har blivit mer legitim. Detta är ett fenomen påverkar implicit attityden hos 

respondenterna. Dock visar denna studies resultat att i de skandinaviska samhällena ses som 

mer jämställda samhällen bör detta samband vara svagare än det som visade sig hos 

amerikanska männen. Ju mer jämställt ett samhälle är desto mindre påverkas männen syn på 

jämställdhet genom dess barns genus.  

I denna studie finns det en problematik med att det material som studien är grundad på ej är 

framtaget av författaren till studien. Även att materialet som studien grundar sig på inte endast 

är specifikt utfört för att mäta handling samt attityd till jämställdhet. Dock visar denna studies 

resultat att det finns en kulturell skillnad vilket överstämmer med de tidigare studierna som 

presenteras. 
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