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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att attityder till könsroller blivit alltmer egalitära (jämställda), men 

att attityder som rör föräldraskap och familjeliv fortfarande influeras av mer traditionella 

föreställningar, samt att män generellt har mindre egalitära attityder i jämförelse med kvinnor. 

Vidare visar tidigare forskning att attityders påverkansfaktorer i form av resurser kan ha olika 

inverkan beroende på kön. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka 

individspecifika faktorer, i form av resurser, som har ett samband med mer egalitära attityder 

till kvinnans roll i familjeliv och arbetsliv i Sverige, samt om dess inverkan har olika effekt 

för män och kvinnor i Sverige.  

 

Uppsatsens frågeställningar undersöktes med datamaterial från International Social Survey 

Programme: Family and Changing Gender Roles IV, Sweden, 2012, som innehåller enkätdata 

från cirka 2000 slumpmässigt utvalda individer i Sverige från 18 år och äldre, och 

analyserades med hjälp av linjära regressionsanalyser. Resultaten visar att män och kvinnor i 

Sverige överlag har egalitära attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv, men att män 

i Sverige i genomsnitt har mindre egalitära attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv 

i jämförelse med kvinnor. Vidare visar resultaten att kvinnor med resurser i form av högre 

utbildning och högre inkomst i genomsnitt har mer egalitära attityder i jämförelse med 

kvinnor med lägre utbildnings- och inkomstnivå. För män ses att de med en högre inkomst i 

genomsnitt har mindre egalitära attityder i jämförelse med de män med en lägre inkomst. 

Högutbildade män, har i likhet med kvinnor, mer egalitära attityder än de män med en lägre 

utbildningsnivå. Resultaten indikerar därmed att vissa resurser har betydelse för mer egalitära 

attityder, samt att betydelsen av dessa resurser i viss mån har skild effekt på attityder 

beroende på kön. 
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1. Inledning 

Sverige är världens fjärde mest jämställda land, enligt The Global Gender Gap Report 2014 

(World Economic Forum). Trots en hög jämställdhet finns fortfarande stora skillnader mellan 

könen i arbetslivet och familjelivet (Nordenmark, 2004 s 13-14), till exempel tar män ut färre 

föräldrapenningsdagar än kvinnor, och kvinnor tjänar fortfarande mindre än män (SCB, 

2014). En av de faktorer som inverkar på dessa skillnader är människors attityder till 

jämställdhet, könsroller och normer för manligt och kvinnligt. I den svenska utredningen 

Hemmet, barnen och makten skriver Ahrne och Roman (1997) om hur kulturella 

föreställningar och attityder till könsroller och könsnormer är ett sätt att förklara 

hushållsarbetets fördelning mellan män och kvinnor, och att idéer om jämställdhet i dag 

existerar parallellt med traditionella normer och föreställningar.  

 

Traditionella könsrollsattityder som avser arbetsfördelningen i hemmet har utgått från 

mannens roll som huvudförsörjare och kvinnans roll som ansvarig för hemmet och familjen 

(Morgan och Walker, 1983). Tidigare forskning visar dessutom att attityder till lika lön för 

lika arbete är mycket egalitära (jämställda) (Morgan och Walker, 1983) medan attityder som 

rör föräldraskap och familjeliv, fortfarande influeras av mer traditionella föreställningar 

(Ahrne och Roman, 1997; Cotter m.fl., 2011; Scott, 2008; Sjöberg, 2004). Över tid har 

könsrollsattityderna kommit att bli alltmer egalitära i takt med att samhället och synen på 

mäns och kvinnors roller förändras. Tidigare forskning har dock påvisat att könsrollsattityder 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor, där män generellt har mer traditionella 

könsrollsattityder i jämförelse med kvinnor (Apparala m.fl., 2003; Baxter och Kane, 1995; 

Knudsen och Waerness, 2001; Nordenmark, 2004; Valentova, 2013). 

 

En stor del av de tidigare studier som undersökt könsrollsattityder har fokuserat på dessa 

attityders relation till beteenden, såsom till exempel fördelning av hushållsarbetet i hemmet 

(Bernhardt m.fl. 2008; Blair och Lichter, 1991; Coltrane, 2000; Evertsson, 2006; 

Nordenmark, 2004). Mindre vanliga är studier av de faktorer som ligger till grund för 

variationen och skillnaden i individers attityder (Apparala m. fl. 2003). Det är dock viktigt att 

undersöka de faktorer på individnivå som har samband med mer egalitära könsrollsattityder, 

då dessa hänger samman med en mer jämställd fördelning av hushållssysslor i hemmet 

(Jakobsson och Kotsadam, 2010; Coltrane 2000). Vidare är attityder relaterade till könsroller i 
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familjeliv och arbetsliv intressanta att studera då stora delar av familjelivet och hemmet kan 

sägas vara relaterade till könsidentitet och föreställningar om manligt och kvinnligt (Ahrne 

och Roman, 1997), och det är därför intressant att närmare studera attityder relaterade till 

båda dessa aspekter av familjelivet.  

 

En ytterligare anledning till att studera könsrollsattityder är bristen på mer nutida studier. 

Flertalet av de tidigare studier som undersökt könsrollsattityder är gjorda i USA under 1970–

80-talen (se bl.a. Mason och Lu, 1988; Thornton m.fl., 1983; Morgan och Walker, 1983). 

Studier kring attityder till könsroller under senare tid, samt studier som inkluderar Sverige, är 

således mindre vanliga. Det är därför intressant att närmare studera könsrollsattityder i 

Sverige i dag, dels för att Sverige rankas högt i uppnådd jämställdhet, men även för att det 

från mitten av 1990-talet setts en “inbromsning” i framväxandet av mer egalitära attityder i 

USA (Cotter m.fl. 2011). Att det i dag skulle finnas ett i det närmaste universellt stöd för 

egalitarianism i könsrollsattityder är även något som ifrågasätts i en landsjämförande studie
1
 

av Scott (2008), som påvisar att framväxten av mer egalitära attityder skiljer sig stort mellan 

länder, och att det därför är viktigt att vidare studera de faktorer som har betydelse för 

individers könsrollsattityder.  

 

Med bakgrund av ovanstående är det därför motiverat att närmare studera de faktorer som 

påverkar individers attityder till könsroller relaterat till familjeliv och arbetsliv i Sverige i dag.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka individspecifika faktorer som har ett samband 

med mer egalitära attityder till familjeliv och arbetsliv i Sverige, samt om dessa attityder 

skiljer sig mellan män och kvinnor. Denna uppsats kommer att fokusera på attityder till 

kvinnors deltagande i arbetslivet och dess påverkan på familjelivet. Med bakgrund av 

ovanstående har följande frågeställningar utformats:  

Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i deras attityder gentemot kvinnors roll i 

arbetsliv och familjeliv? 

Vilka faktorer på individnivå har samband med mer egalitära attityder gentemot kvinnors roll 

i arbetsliv och familjeliv? 

                                                 
1
 Inkluderande länder: Tyskland, Storbritannien och USA (Scott, 2008).  
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Har dessa faktorer olika inverkan på män och kvinnors attityder gentemot kvinnors roll i 

arbetsliv och familjeliv? 

 

1.2 Avgränsningar och begreppsdefinition 

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka de faktorer på mikronivå (individnivå) som 

påverkar individers könsrollsattityder. Detta innebär att denna uppsats inte undersöker 

samhälleliga faktorers påverkan på individers attityder, såsom till exempel politiska faktorer. 

Vidare skulle en inkludering av faktorer på makronivå vara mer intressant att undersöka om 

uppsatsens syfte vore landsjämförande. Denna uppsats har dock avgränsats till att undersöka 

de faktorer som påverkar individers attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv i 

Sverige. 

 

Attityder till könsroller kan skifta från mer traditionella till mer egalitära. Traditionella 

attityder beskriver män som självständiga, tävlingsinriktade och lämpliga att ha 

försörjningsansvar, medan kvinnor beskrivs som vårdande och lämpliga att sköta 

hushållssysslor och barn. I denna uppsats definieras egalitära attityder genom att de 

kännetecknas av mer liberala värderingar, och föreställningen att män och kvinnor är 

jämställda, har samma förutsättningar, och att arbetslivet och familjelivet bör vara jämlikt 

mellan könen (Nordenmark, 2004, s 40). 

 

Denna uppsats kommer att studera förekomsten av mer egalitära attityder i jämförelse med  

mer traditionella attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av teori och tidigare forskning kring könsrollsattityder 

och dess påverkansfaktorer, som avslutas med en presentation av uppsatsens hypoteser. 

Därefter följer en beskrivning av data och metod. Detta åtföljs av ett resultatavsnitt med 

deskriptiv analys över datamaterialet, samt presentation av resultat från regressionsanalyserna. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion där syfte och frågeställningar diskuteras i relation till 

resultat, teori och tidigare forskning.  
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2. Teori  

2.1 Utbytes- och resursteori 

Ett sätt att förklara individers beteenden och attityder är genom en så kallad “social 

utbytesteori” (social exchange theory). Denna teoretiska inriktning har vuxit fram inom 

sociologin och socialpsykologin under 1960-talet. Social utbytesteori är en bred teori med 

många olika inriktningar, men grundläggande för denna teori är dess gemensamma strävan 

efter att förklara och förstå individers handlingar utifrån deras motiv (Emerson, 1976; Klein 

och White, 2002; Nye, 1978). Kort sagt kan denna teori sägas förklara individers handlingar 

genom att utgå ifrån deras värdering av kostnader och belöningar. En belöning kan i en vid 

definition sägas vara något som är positivt för individen, medan en kostnad kan sägas vara det 

motsatta (Klein och White, 2002, s 37). 

 

Social utbytesteori utgår enligt Klein och White (2002, s 35-37) ifrån vissa huvudantaganden. 

För det första utgår denna teori, i likhet med metodologisk individualism, från att den sociala 

strukturen är konstruerad genom individers handlingar. På detta sätt kan en förståelse för 

individers handlingar leda till en förståelse även på ett makroplan. För det andra menar social 

utbytesteori att förståelsen för individers handlingar uppnås genom att fokusera på de motiv 

som ligger bakom handlandet. För det tredje utgår teorin ifrån att individers motiv utgår ifrån 

ett egenintresse (i form av övervägning av kostnader och belöningar). För det fjärde utgår 

teorin ifrån att individer är rationella i den meningen att de har förmåga att rationellt kalkylera 

och överväga förhållandet mellan kostnad och belöning. Att individer alltid utgår från och 

styrs av rationella överväganden försvaras dock inte alltid inom social utbytesteori. Nye 

(1978, s 221) menar att individer kan agera utifrån värdering av kostnader och belöningar, 

utan att alltid överväga alla möjliga utfall av sina beslut.  

 

Ur denna teoretiska utgångspunkt tolkas således attityder som ett utfall av de kostnader och 

fördelar, beroende av möjliga alternativ, som det innebär för en individ att anta en mer 

egalitär attityd. I denna uppsats kommer det teoretiska perspektivet även att inkludera ett 

resursperspektiv, då resurser är en faktor som påverkar individers handlingsalternativ, och 

därmed deras värderingar av vad som är en kostnad respektive en belöning. En inkludering av 

ett resursperspektiv har även gjorts i tidigare studier som utgått från denna teoretiska 
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inriktning (Apparala m.fl. 2003). Ur ett resursteoretiskt perspektiv ses resurser vara kopplade 

till en maktposition mellan män och kvinnor, och påverkar fördelningen av i hushållssysslor i 

hemmet (Bianchi m.fl. 2000; Brines, 1994; Lam och Haddad, 1992). Könsrollsattityder och 

fördelningen av hushållssysslor hänger samman (Jakobsson och Kotsadam, 2010; Coltrane 

2000) och därmed kan resurser även sägas påverka individers attityder.  

 

Utifrån en applicering av social utbytes- och resursteori på individers könsrollsattityder skulle 

man därför kunna förvänta sig att de individer som upplever att” belöningen” de får av att inta 

en mer egalitär position är de individer som har något att vinna på detta. Enligt utbytes- och 

resursteori kan kvinnors ökade resurser, till exempel i form av ett ökat deltagande på 

arbetsmarknaden leda till en mer egalitär fördelning av hushållssysslorna i hemmet (Lam och 

Haddad, 1992) och utifrån denna teoretiska utgångspunkt kan man förvänta sig att de kvinnor 

som har mer resurser såsom utbildning, högre inkomst, eller en högre yrkesposition har en 

fördel av att anta en mer egalitär könsrollsattityd (då en sådan innebär att mannen bör ta lika 

stort ansvar över familjelivet och hushållssysslorna i hemmet), (Apparala m.fl  2003; Morgan 

och Walker, 1983). För en man med fler alternativ i form av mer resurser såsom en högre 

inkomst eller en högre yrkesposition kan det i stället innebära en ökad kostnad att inneha en 

mer egalitär attityd (då en sådan innebär att de bör ta lika stort ansvar över familjelivet och 

hushållssysslorna i hemmet som kvinnan), och därmed drar männen med mer resurser en 

fördel av att i stället ha traditionella attityder där kvinnan anses vara ansvarig för hem och 

barn (Apparala m.fl  2003). 

 

En möjlig kritik mot denna typ av teoretiska utgångspunkt skulle tänkas komma från ett 

feministiskt perspektiv, med argumentet att den inte tar hänsyn till kvinnans underordnade 

position i förhållande till mannen eller att hennes kostnader och belöningar befinner sig i en 

beroendesituation, främst ekonomiskt, i förhållande till mannen. En annan möjlig kritik mot 

denna teoretiska utgångspunkt skulle kunna vara att den inte tar hänsyn till hur samhällets 

normativa struktur påverkar på individers bedömningar av vad som är kostnader och 

belöningar, vilket även är aspekter som kanske inte heller är möjliga att mäta.  

 

I nästföljande avsnitt diskuteras tidigare forskning av de faktorer på individnivå som påvisats 

påverka individers könsrollsattityder. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de faktorer på individnivå i form av resurser som i tidigare 

forskning setts ha ett samband med könsrollsattityder. Vidare presenteras även forskning 

kring resursers skilda inverkan på attityder beroende på kön. Slutligen presenteras övriga 

faktorer som i tidigare studier har setts påverka könsrollsattityder. 

3.1 Resurser 

Utbildning 

Utbildning är en faktor som i många studier påvisats ha ett positivt samband med förekomsten 

av mer egalitära könsrollsattityder. Sjöberg (2004) har i en landsjämförande
2
 studie undersökt 

attityder till kvinnors deltagande i arbetslivet, och i denna studie antas utbildning vara en 

bidragande faktor till kvinnors mer egalitära attityder eftersom en högre utbildning antas öka 

kvinnors alternativ på arbetsmarknaden och därmed ge ökade möjligheter till mer 

kvalificerade arbeten som även kan upplevas vara mer psykologiskt givande. De kvinnor som 

inte erhållit samma utbildningsnivå och därmed ofta inte har samma möjligheter på 

arbetsmarknaden kan därför ha en större sannolikhet för att värdera hemarbete och 

omhändertagande av barn högre och som en konsekvens av detta ha en mer traditionell attityd 

till kvinnors deltagande på arbetsmarknaden (Sjöberg, 2004). Liknande resultat framkommer i 

Baxter och Kanes (1995) landsjämförande studie
3
 av attityder till mäns och kvinnors roller, 

både i hemmet och i arbetslivet, i Knudsen and Waerness (2001) studie av attityder till 

moderns arbete i Storbritannien, Sverige och Norge där de bland annat funnit att de 

välutbildade respondenterna hade de mest positiva attityderna till moderns arbete. Även 

Thornton m.fl. (1983), som undersökt förändring av könsrollsattityder i USA, och Apparala 

m.fl. (2003) har funnit att utbildning har ett positivt samband med egalitära attityder. I motsats 

till ovanstående resultat sågs utbildning dock inte ha något samband med mer egalitära 

attityder i en jämförande studie av könsrollsattityder i Norge och Sverige (Jakobsson och 

Kotsadam, 2010). 

 

                                                 
2
 Studien inkluderar Sverige, Norge, Nederländerna, Kanada, Storbritannien, Italien, Tyskland, Österrike, 

Australien, Irland, Nya Zeeland, Japan och USA, (Sjöberg, 2004). 
3
 Studien inkluderar USA, Kanada, Australien, Sverige och Norge (Baxter och Kane, 1995). 
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Inkomst 

Inkomst kan ses som en resurs som bidrar till ökade möjligheter för kvinnor och därmed ökar 

deras sannolikhet att anta en mer egalitär könsrollsattityd. Inkomstens samband med 

individers könsrollsattityder skiljer sig åt mellan olika studier. Tidigare studier som sett 

samband mellan högre inkomst och mer egalitära könsrollsattityder är bland annat Morgan 

och Walker (1983), där kvinnor med lägre inkomst sågs inneha mer traditionella attityder i 

jämförelse med kvinnor med högre inkomst. Även Bernhardt m.fl. (2008) finner i en studie 

över attityder till familjeliv och föräldraskap hos par i Sverige och Norge, att kvinnor som 

värderar inkomst och det egna förvärvsarbetet högt, även har en mer egalitär attityd till 

fördelning av sysslor i hemmet i jämförelse med männen. Baxter och Kane (1995) fann dock, 

i sin landsjämförande studie
4
, att inkomst inte har något signifikant samband med mer 

jämställda attityder. Inte heller Jakobson och Kotsadam (2010), som jämfört könsrollsattityder 

i Norge och Sverige, fann något positivt samband mellan egen inkomst och mer egalitära 

könsrollsattityder. En anledning till detta resultat skulle kunna vara skillnader i sättet att mäta 

attityder
5
, urvalet av respondenter, samt även betydelsen av vilka länder som ingick i studien, 

där både Norge och Sverige kännetecknas av en hög inkomstnivå, samt en hög 

jämställdhetsnivå, i jämförelse med många andra länder. En annan möjlig anledning kan vara 

att den egna inkomsten förändras över tid, medan attityder kanske är mer konstanta. 

 

Förvärvsarbete och yrkesposition 

Kvinnors inträde på arbetsmarknaden ses som en av de främsta anledningarna till framväxten 

av mer egalitära könsrollsattityder då förvärvsarbete och yrkesposition ses som resurser som 

ökar en kvinnas alternativ och möjligheter, och därmed fördelarna för henne att ha en mer 

egalitär attityd (Morgan och Walker, 1983). Det kan dock vara problematiskt att helt särskilja 

den kausala riktningen här, då det även kan vara förändringar i attityder som ökat kvinnors 

deltagande i arbetslivet, i stället för det omvända (Cotter m.fl. 2011). Tidigare studier som sett 

ett positivt samband med kvinnors förvärvsarbete och mer egalitära könsrollsattityder är bland 

annat Bernhardt m.fl. (2008), där det framkom att de kvinnor som inte förvärvsarbetade 

(vilket inkluderade hemmafruar och föräldralediga) var mindre benägna att ha jämställda 

                                                 
4
 Inkluderade länder: USA, Kanada, Australien, Sverige och Norge, (Baxter och Kane, 1995). 

5
 Andra studier har mer fokuserat på synen på kvinnans roll, medan denna studie mäter jämställdhet mer 

generellt samt synen på vad staten bör göra. 
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attityder. För männen var det i stället den grupp som inte arbetade heltid som hade större 

sannolikhet att ha mer jämställda attityder, vilket kan förklaras med att majoriteten av dessa 

män var studenter, och utbildning är en faktor som kan påverka deras attityder i mer egalitär 

riktning. Det positiva sambandet mellan kvinnors förvärvsarbete och mer egalitära attityder är 

i linje med annan tidigare forskning (se Apparala m.fl. 2003; Baxter och Kane, 1995; Morgan 

och Walker, 1983), där resurser bland annat i form av förvärvsarbete och högre yrkesposition 

hos kvinnor setts vara positivt korrelerade med mer egalitära könsrollsattityder.  Även 

Thornton m.fl. (1983) har sett positiva samband mellan kvinnors förvärvsarbete, mätt i antal 

timmar, och mer egalitära attityder.  

 

3.2 Attitydskillnader mellan könen 

Apparala m.fl. (2003) som undersökt både mäns och kvinnors attityder till fördelningen av 

hushållsarbetet, finner att social klass har ett positivt samband med mer egalitära attityder hos 

kvinnor, men inte hos män. Vidare ses män generellt ha mer traditionella attityder i jämförelse 

med kvinnor (Apparala m.fl.,  2003). En annan studie som undersöker attitydskillnader hos 

män och kvinnor är gjord av Baxter och Kane (1995). Studien påvisar, i likhet med Apparala 

m.fl. (2003), att män generellt har mer traditionella attityder i jämförelse med kvinnor, och att 

resurser såsom utbildning, graden av förvärvsarbete samt social klass var positivt korrelerade 

med mer egalitära attityder för både kvinnor och män, men att styrkan i faktorerna var större 

för kvinnor än för män. Dessa resultat skiljer sig dock något från Apparala mfl (2003), där 

social klass endast hade ett positivt samband med mer jämställda attityder hos kvinnor. När 

det gäller attityder till förvärvsarbete finner slutligen Knudsen & Waerness (2001) i en 

landsjämförande studie
6
 av attityder till kvinnors arbete och familjeroll, att kvinnor i Sverige 

är mer positivt inställda än män när det gäller attityder till kvinnans arbete. 

 

                                                 
6
Inkluderade länder: Storbritannien, Norge och Sverige (Knudsen och Waerness, 2001).  
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3.3 Övriga påverkansfaktorer  

Familjesituation 

Barn och civilstånd är faktorer som i vissa tidigare studier setts påverka individers 

könsrollsattityder. Thornton m.fl. (1983) menar att barn är en faktor som kan påverka attityder 

i mer traditionell riktning, då en stor familj kan verka begränsande på kvinnors olika 

möjligheter och göra dem mer engagerade i traditionella familjeroller, vilket minskar 

sannolikheten att de har mer egalitära könsrollsattityder. Bernhardt m.fl. (2008) ser i sin 

studie att föräldrar är mindre benägna att ha en mer egalitär inställning till delat ansvar för 

hushållsarbetet, än dem som inte har barn, hos par i Norge och Sverige. Däremot har gifta inte 

en mindre sannolikhet att ha mer egalitära attityder, vilket framkommit i andra studier 

(Morgan och Walker, 1983). Bernhardt m.fl. (2008) menar att en förklaring till detta är att 

sambandet mellan giftermål och mer traditionella attityder skulle kunna vara mer vanligt i 

länder där inte samboförhållanden är lika vanliga som de är i Sverige och Norge. Mason och 

Lu (1988), som undersökt förändringar av attityder till kvinnans roll i familjen i USA, har 

däremot inte funnit något signifikant samband mellan barn och mer traditionella attityder. 

 

En anledning till dessa olika skillnader skulle kunna tänkas vara vilka typer av attityder som 

undersöks, där attityder till fördelningen av hushållsarbete eventuellt skulle kunna tänkas 

påverkas mer av barn än attityder till andra dimensioner av familjeliv och arbetsliv.  

 

Ålder 

Ålder är en viktig faktor för att förklara skillnader i könsrollsattityder och attitydförändringar 

(Scott, 2008). Flertalet studier har funnit positiva samband mellan yngre individer och mer 

egalitära könsrollsattityder (Apparala m.fl., 2003; Baxter och Kane, 1995; Knudsen och 

Waerness, 2001; Scott, 2008; Sjöberg, 2004). Valentova (2013) menar dock att effekten av 

ålder på attityder kan analyseras och tolkas ur tre olika perspektiv: tidsperioder, kohorter och 

livsförloppseffekter. Tidsperiodperspektivet bygger på att attityder påverkas och formas av 

olika historiska perioder, vilket ur detta perspektiv innebär att individer kan uppvisa olika 

attityder beroende på den aktuella perioden och dess kontext. Ett kohortperspektiv innebär 

i stället att individer som är födda under samma år och därmed exponerats för samma kontext, 

kommer att anta vissa attityder som skiljer sig från de attityder som innehas av individer 
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födda i andra generationer. Slutligen innebär ett livsförloppsperspektiv att attityder skiljer sig 

åt och förändras beroende på var i livet som en individ befinner sig. Således behöver ålderns 

effekt på individers attityder ur detta perspektiv inte vara linjärt, utan beroende av de olika 

händelser i livet som en individ konfronteras med, såsom till exempel giftermål eller 

föräldraskap (ibid).  

 

Ovanstående teori och tidigare forskning har påvisat att ett flertal faktorer kan påverka 

könsrollsattityder och att det även kan förekomma könsskillnader i attityder. Detta har lett 

fram till uppsatsens hypoteser som presenteras i avsnittet nedan.  

4. Hypoteser 

Ur uppsatsens teoretiska perspektiv kan skillnader i individers attityder ses som utfallet av 

deras överväganden av kostnader och fördelar beroende av möjliga alternativ. Möjliga 

alternativ kan bero på vilka resurser individer innehar, och resurser kan skilja sig åt mellan 

kvinnor och män. Tidigare studier kring könsrollsattityder har påvisat att det finns en 

könsskillnad i attityder, där män generellt har mindre egalitära attityder gentemot könsroller i 

jämförelse med kvinnor. Med anledning av detta har följande hypotes utformats: (1)Män har 

mindre egalitära attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv i jämförelse med kvinnor.  

 

Enligt tidigare forskning som utgått från utbytes- och resursteori kan fler alternativ i form av 

mer resurser innebära en kostnad för män av att inneha mer egalitära attityder, och tidigare 

studier kring könsrollsattityder har påvisat att vissa resurser kan påverkar mäns attityder i en 

mindre egalitär riktning. Med anledning av detta har följande hypotes utformats: (2) Ju mer 

resurser män har i form av utbildning, inkomst, förvärvsarbete och yrkesposition, ju mindre 

egalitära attityder gentemot kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv kommer de att ha.  

 

Vidare kan enligt tidigare forskning kring utbytes- och resursteori, kvinnors ökade alternativ i 

form av mer resurser innebära en fördel med att anta en mer egalitär attityd, och tidigare 

studier kring könsrollsattityder har påvisat ett positivt samband mellan kvinnors resurser och 

mer egalitära attityder. Utifrån detta har följande hypotes utformats: (3) Ju mer resurser 

kvinnor har i form av utbildning, inkomst, förvärvsarbete och yrkesposition, ju mer egalitära 

attityder gentemot kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv kommer de att ha.  
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Könsrollsforskningen har dock fått kritik för att den tar för givet att kvinnor har vissa 

beteenden och attityder, och män vissa beteenden och attityder (Ahrne & Roman, 1997). På 

detta sätt menar kritikerna att forskning om könsroller missar variationerna i de inbördes 

kategorierna genom sitt fokus på skillnader kategorierna emellan, samt att likheterna mellan 

könen ofta är större än skillnaderna (Connell, 2003, s 58-66).  

 

Denna uppsats kommer därför att innehålla analyser som både inkluderar män och kvinnor, 

men även separata analyser där variationen i attityder inom respektive kön undersöks och 

analyseras separat. Utöver ovanstående faktorers betydelse för individers attityder, kommer 

även ålder, civilstånd samt barn att inkluderas som kontrollvariabler då dessa i tidigare studier 

setts ha ett samband med individers könsrollsattityder. 

 

5. Data och Metod 

5.1 Datamaterial och urval 

Det datamaterial som används i denna uppsats är hämtat från International Social Survey 

Programme: Family and Changing Gender Roles IV, Sweden 2012 (ISSP, 2014). Den 

svenska undersökningen utfördes 2012 under ledning av sociologiska institutionen vid Umeå 

Universitet, och uppgifterna samlades in av SIFO. Datamaterialet baseras på enkätdata från 

cirka 2000 slumpmässigt utvalda individer i Sverige från 18 år och äldre, som fått svara på 

frågor som rör familjeliv och arbetsliv. I datamaterialet finns ett antal attitydfrågor som främst 

berör synen på kvinnans roll i familjeliv och arbetsliv, vilka kommer att undersökas närmare i 

denna uppsats. Dessa attitydfrågor presenteras längre ned i detta avsnitt. 

 

Svarsfrekvensen för enkäten var 1060 av 2000 individer i urvalsramen, det vill säga 53 

procent. Det är viktigt att kontrollera skillnaden mellan de individer som svarat på enkäten 

inte är alltför stor i jämförelse med populationen, då ett bortfall kan vara problematiskt och 

leda till att resultatet blir missvisande, speciellt om bortfallet är systematiskt, vilket innebär att 

vissa grupper tenderar att inte ha deltagit i undersökningen och därmed inte representeras i 

materialet (Bryman, 2002, s 176-201). Av denna anledning har ISSP en jämförelse av de 
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parametrar som tillåter detta i National Population Characteristics: Sweden (per cent) (ISSP, 

2014), vilken inte visar några tecken till systematiskt bortfall 

5.2 Variabelbeskrivning 

Nedan beskrivs operationaliseringen av de variabler som ingår i analysen. I samtliga variabler 

har ett eventuellt bortfall dummykodats som Annat för att göra antalet observationer som kan 

ingå i analysen så många som möjligt. Den beroende variabeln har dock 8 bortfall varför 

samtliga analyser kommer att baseras på n=1052. 

 

5.2.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln avser mäta könsrollsattityder gällande kvinnans roll i relation till 

förvärvsarbete och familjeliv. Ett jämställdhetsindex har skapats baserat på följande frågor: 

 

1. En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha ett lika nära och bra förhållande till 

sina barn som en mamma som är hemma (1a) 

2. Ett barn som ännu inte börjat skolan blir troligen lidande om mamman yrkesarbetar 

(1b) 

3. På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid (1c) 

4. Ett arbete är i och för sig viktigt, men vad de flesta kvinnor verkligen önskar sig är 

hem och barn (1d) 

5. Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och 

familjen (2b) 

 

Tidigare studier har indikerat att dessa frågor lämpar sig väl för att mäta könsrollsattityder 

relaterat till arbete och familjeliv (Knudsen och Waerness, 2001). Samtliga frågor består av en 

likertskala med följande svarsalternativ: 1=instämmer starkt, 2= instämmer, 3=varken 

instämmer eller tar avstånd, 4=tar avstånd, 5=tar starkt avstånd, 6=vet ej. Svarsalternativet 

vet ej har slagits ihop med svarsalternativet varken instämmer eller tar avstånd.   

 

Då syftet är att undersöka vilka faktorer som har ett samband med mer egalitära attityder, är 

indexet skapat så att höga värden på skalan motsvarar mer egalitära attityder. Detta innebär att 

svarsalternativet 5=tar starkt avstånd indikerar mer egalitära attityder för samtliga frågor 
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förutom fråga 1, varför riktningen på denna fråga har vänts. Indexet går från värde 1-5, där 

värde 1 representerar de minst egalitära attityderna och värde 5 de mest egalitära attityderna. 

Efter att variablerna vänts i önskvärd riktning har de först testats för att se huruvida de är 

lämpliga att sätta ihop till ett index. Det första testet är en principal komponent analys som 

används för att se huruvida de valda variablerna reflekterar samma bakomliggande fenomen 

(Field, 2009, s 628), det vill säga om alla de valda frågorna laddar på samma faktor. Efter 

detta genomfördes en skalanalys för att mäta hur väl variablerna lämpar sig för ett index, det 

vill säga om samtliga frågor mäter samma sak. Det mest förekommande testet för att mäta 

detta är med Cronbach´s Alpha. Ett värde på Cronbach´s Alpha över 0,7 brukar ses som 

accepterat för att variabler ska vara lämpliga i ett index. Man bör dock vara medveten om att 

värdet på Cronbach´s Alpha även ökar med antalet ingående variabler och ta detta i beaktning 

(Field, 2009, s 673-675). Variablerna ovan fick i denna analys ett Cronbach´s Alpha värde på 

0,83, vilket innebär att de lämpar sig väl för ett index. Initialt inkluderades ytterligare en 

variabel: Att vara hemarbetande kvinna är precis lika tillfredsställande som att yrkesarbeta, 

men denna exkluderas då analysen visade att värdet på Cronbach´s Alpha blir högre utan 

denna variabel och således blir indexet mer lämpligt om denna variabel exkluderas. 

 

Det index som utgör den beroende variabeln är ett medelvärdesindex, där medelvärdet är 

baserat på det antal frågor som respondenten har svarat på. Ett alternativ hade varit att skapa 

ett summerat index, men nackdelen med den metoden är att respondenter som angett egalitära 

attityder på tre av frågorna och inget på resterande frågor då får ett lågt indexvärde, vilket då 

inte reflekterar deras egentliga attityder på skalan. Ett histogram över fördelningen i 

medelvärdesindexet visar att detta är negativt snedfördelat då de flesta respondenter har högre 

värden på indexet och således har majoriteten av respondenterna mer egalitära attityder. 

5.2.2 Oberoende variabler 

Nedan presenteras de oberoende variabler som ingår i analyserna. För att undvika ytterligare 

bortfall har en variabelkategori med namn Annat skapats för respektive oberoende variabel 

där ett bortfall finns. Kategorin Annat presenteras i den deskriptiva statistiken tillsammans 

med övriga variabelkategorier. I regressionsanalyserna kommer denna kategori att ingå i 

analysen men exkluderas från tabellen.  

 

Ett av uppsatsens syften är att undersöka hur könsrollsattityder varierar mellan individer med 

olika alternativ i form av resurser. Resurser operationaliseras med variablerna förvärvsarbete, 
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yrkesposition, utbildningsnivå samt inkomst, som samtliga visats sig ha inverkan på 

könsrollsattityder, och som presenteras nedan. 

 

Förvärvsarbete 

Variabeln arbete består av följande svarskategorier: 1) Jag förvärvsarbetar, 2) Jag 

förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare, 3) Jag har aldrig 

förvärvsarbetat. Denna variabel dikotomiseras till att ange huruvida respondenten 

förvärvsarbetar eller ej. Förvärvsarbetar = svarskategori 1 samt Förvärvsarbetar inte = 

svarskategori 2 + 3. Variabeln har 63 bortfall vilka kodas som Annat.  

 

Yrkesposition 

Variabeln som mäter respondentens yrkesposition utgår från det internationella 

yrkesklassificeringssystemet ISCO-88 (ILO, 2014), och har indelats i följande kategorier
7
: 

1=högre tjänsteman, 2=tjänsteman på lägre nivå och serviceyrken, 3=kvalificerade och 

övriga arbetare, 4=övriga arbeten (utan mer specifik information), 5=ej i arbete. Variabeln 

har 63 bortfall vilka kodas som Annat.  

 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå är kodad i tre kategorier: 1) grundskola eller lägre, 2) gymnasieutbildning, 

som inkluderar 2-årig gymnasielinje eller yrkesskola/yrkesinriktat gymnasieprogram, 3-4-årig 

gymnasielinje/teoretiskt inriktat gymnasieprogram, 3) universitet eller högskola, som 

inkluderar universitet/högskola utan examen/kortare än 3 år, universitet/högskola 3 år eller 

längre, forskarutbildning. Kategorin grundskola eller lägre används som referenskategori. 

Variabeln har 26 bortfall som kodas som Annat. 

 

Inkomst 

Respondentens inkomst mäts genom frågan Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före 

skatt? och är en kontinuerlig variabel. Tidigare forskning har visat på ett kurvlinjärt samband 

mellan inkomst och könsrollsattityder, där den största skillnaden kan ses bland dem som har 

lägst respektive högst inkomstnivå (Bernhardt, 2008; Morgan och Walker, 1983). Ett 

                                                 
7
 Kategori 1 motsvarar ISCO-grupp 1-3, kategori 2 ISCO-grupp 4-5, kategori 3 ISCO-grupp 6-9. 



 

  15  

eventuellt kurvlinjärt samband har även kontrollerats för, och konstaterats i detta datamaterial, 

varför denna variabel klassindelas efter kvartilerna. Inkomstvariabeln delas således in i tre 

kategorier efter kvartilfördelningen i urvalet: Låg inkomst =de 25 procent i urvalet med de 

lägsta inkomsterna, median inkomst= de respondenterna med inkomster mellan den första och 

tredje kvartilen (50 procent av fördelningen), hög inkomst= de respondenterna med inkomster 

i den tredje kvartilen (75 procent och uppåt). I analyserna är kategorin median inkomst 

referenskategori. Inkomstvariabeln har ett bortfall på 116 respondenter vilka kodas som 

Annat.  

5.2.3 Kontrollvariabler 

Övriga kontrollvariabler som inkluderats i analysen presenteras nedan.  

Kön 

Utöver kategorierna för man respektive kvinna har variabeln 1 bortfall vilket kodas som 

Annat. Två av de tre regressionsanalyserna kommer dock att utföras separat för män 

respektive kvinnor.  

 

Ålder 

Respondentens ålder är en kontinuerlig variabel som mäts i antal år och går från 18 till 95. Då 

tidigare forskning indikerar att ålderns effekt på attityder inte behöver vara linjär (Valentova, 

2013) kontrolleras ett eventuellt kurvlinjärt samband genom att inkludera en kvadratterm i 

analysen, vilken dock inte är statistiskt signifikant och förklarar därmed inte sambandet bättre. 

Variabeln har inga bortfall. 

 

Barn 

Förekomst av barn samt antal barn i hushållet mäts ursprungligen genom två olika frågor: Hur 

många personer i hushållet är mellan 7 och 17 år? samt Hur många personer i hushållet är 

under 7 år? Dessa två variabler slås ihop till en variabel som mäter huruvida respondenten har 

barn i hushållet eller inte, samt vilken ålder barnet har. Variabeln kodas enligt följande: Inga 

barn i hushållet, barn 0-6 år i hushållet, samt barn 7-17 år i hushållet. Variabeln har 4 

bortfall som kodas som Annat.  
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Civilstånd  

Respondentens nuvarande civilstånd är kategoriserat enligt följande: ej gift/registrerat 

partnerskap=0, är gift/registrerat partnerskap=1. Kategori 0 inkluderar även separerad från 

min/make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat 

partnerskap), då respondenten inte längre lever med en partner. Variabeln har även 18 bortfall 

vilka kodas som Annat. 

 

5.3 Analysmetod 

För att undersöka sambandet mellan attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv 

kommer tre olika regressionsanalyser att utföras. I denna uppsats kommer linjära 

regressionsanalyser att användas eftersom den beroende variabeln (Y) är kontinuerlig. En 

linjär regressionsanalys används för att undersöka sambandet mellan den beroende variabeln 

(Y) och en eller flera oberoende variabler (X) (Allison, 1999, s 1-23). Då denna uppsats avser 

undersöka flera oberoende variablers effekt på den beroende variabeln har multipla 

regressionsanalyser utförts. Totalt har tre regressionsanalyser genomförts, varav två av dessa 

utförts separat för män och kvinnor. Anledningen till detta är att hypotesernas riktning skiljer 

sig åt mellan män och kvinnor, det vill säga att skilda resultat kan förväntas beroende på kön. 

Eftersom en analys som inkluderar både könen av denna anledning kan förväntas ha ett flertal 

interaktioner mellan kön och de oberoende variabler som mäter resurser har separata analyser 

för män och kvinnor genomförts. 

 

För att kontrollera att den snedfördelade beroende variabeln inte utgör ett problem i 

analyserna har eventuell heteroskedasticitet
8
 kontrollerats för genom att ta fram en 

residualplott av samtliga ingående variabler i analysen. Residualplotten visar inga tecken på 

heteroskedasticitet, och således kan inte en sned fördelning av den beroende variabeln sägas 

utgöra ett problem i analyserna. Efter detta har även en kontroll för att upptäcka eventuell 

multikollinearitet
9
 mellan variabler utförts. Denna visade att multikollinearitet förekom 

mellan de olika kategorierna gymnasium samt högskola/universitet i variabeln som mäter 

utbildningsnivå. Multikollinearitet av detta slag utgör dock inte något problem, utan innebär 

                                                 
8
Heteroskedasticitet innebär att spridningen av residualerna kring regressionslinjen är ojämn beroende på var på 

linjen man befinner sig (Allison, 1999, s 126-127). 
9
Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler är högt korrelerade med varandra, vilket innebär 

att det inte går att hålla isär effekterna av dessa på den beroende variabeln (Allison, 1999, s 62-64). 
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enbart att det inte är någon större skillnad mellan de olika kategorierna (Allison, 1999, s 137-

174). Slutligen har datamaterialet även kontrollerats för möjliga interaktioner
10

 mellan de 

oberoende variablerna.  

 

Utifrån den teoretiska utgångspunkten och hypotesernas riktning finns det anledning att tro att 

interaktioner kan finnas mellan variabeln kön och de variabler som mäter individens resurser, 

varför dessa variabler har kontrollerats för interaktion genom att inkludera interaktions-

variabler
11

 i analysen som inkluderar båda könen. Värdet på interaktionsvariabeln 

kön*höginkomst var signifikant vilket innebär att det finns en interaktion mellan dessa 

variabler, det vill säga att effekten av inkomst på attityder varierar med kön. Denna 

interaktionsvariabel har dock inte inkluderats i analysen, då även separata regressionsanalyser 

för män och kvinnor kommer att utföras. 

7. Resultat och analys 

Avsnittet inleds med deskriptiv statistik över de variabler som ingår i regressionsanalyserna. 

Efter detta presenteras resultaten av de linjära regressionsanalyserna. 

7.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken (tabell 1) visar att kvinnor har mer egalitära attityder än män. 

Vidare visar tabellen att andelen män och kvinnor som förvärvsarbetar är relativt lika. 

Andelen respondenter som ingår i kategorin högre tjänsteman är relativt jämn mellan könen. 

Det är mer än dubbelt så många kvinnor än män i kategorin lägre tjänsteman/service, medan 

det är mer än dubbelt så många män än kvinnor i kategorin kvalificerade och övriga arbetare.  

 

Utbildningsnivån är högre för kvinnor än för män, där den största skillnaden mellan könen 

kan ses bland dem som har högskola/universitet som högst avslutad utbildning. Det är högre 

andel kvinnor än män i guppen som har låg respektive median inkomst, och det är högre andel 

män i gruppen som har en hög inkomst. Medelåldern är något högre för män jämfört med 

kvinnor. Andelen respondenter som inte har barn i hushållet, respektive de som har barn i 

                                                 
10

 Interaktion är en form av icke linjärt samband som innebär att effekten av en oberoende variabel på den 

beroende variabeln varierar med värdet på en annan oberoende variabel (Allison, 1999, 166-169). 
11

 En interaktionsvariabel är produkten av de två interagerande variablerna (Alison, 1999, s 166-167). 
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åldern 0-6 i hushållet samt i åldern 7-17 i hushållet är relativt lika mellan könen, och störst är 

andelen för dem som inte har barn i hushållet. Det är en högre andel män än kvinnor som är 

gifta/i registrerat partnerskap. Slutligen ses att det är något fler kvinnor än män i urvalet. 

Deskriptiv statistik för varje enskild fråga som ingår i attitydindexet finns som bilaga (bilaga 

1). 

 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik av samtliga ingående variabler i analysen. (n=1052)
12

.  
 Män Kvinnor 

Beroende variabel:   
Index: Attityd till kvinnans 
förvärvsarbete, medelvärde (sd) 

3,7 (0,85) 4,04 (0,79) 

   
Oberoende variabler:    
Resurser   
Förvärvsarbete %   
Förvärvsarbetar 62,7 59,9 
Förvärvsarbetar ej 31,5 34,7 
Annat 5,8 5,4 
Yrkesposition %

13
   

Högre tjänsteman 31,5 34,2 
Lägre tjänsteman/service 7,1 20,3 
Kval. + övriga arbetare 
Övriga i arbete

14
                                        

Annat 

21,7 
2,5 
5,8 

4,4 
1,1 
5,4 

Utbildningsnivå %   
Grundskola  24,6 20,3 
Gymnasium 37,3 30,8 
Högskola/Universitet % 36,0 46,2 
Annat 2,1 2,6 
Inkomst %   
Låg inkomst 17,5 28,9 
Median inkomst 43,5 46,8 
Hög inkomst 28,5 13,5 
Annat 10,4 10,9 
Övriga kontrollvariabler   
Ålder, medelvärde % (sd) 53,46 (16,57) 50,56 (17,39) 
Barn i hushållet %   
Inga barn i hushållet 75 74,4 
Barn 0-6 år 11,7 10,7 
Barn 7-17 år 13,1 14,4 
Annat 0,2 0,5 
Civilstånd %   
Gift/reg partnerskap 57,7 49,0 
Ej gift/reg partnerskap 40,0 48,9 
Annat 2,3 1,2 

   
N= 480 571 

 

 

                                                 
12

Variabeln kön har ett bortfall varför n totalt=1051 för män och kvinnor.  
13

 Variabeln yrkesposition har även en kategori för ej i arbete. Denna redovisas ej, då dessa siffror presenteras i 

variabeln förvärvsarbete. 
14

 Utan mer specifik information om typ av arbete.  
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7.2 Resultat från linjära regressionsanalyser 

Syftet med den första regressionsanalysen (tabell 2) är att undersöka huruvida det finns en 

könsskillnad i attityder (H1). Regressionsanalysen har utförts i flera steg för att kunna se hur 

de oberoende variablerna påverkar en eventuell könsskillnad i den beroende variabeln som 

mäter attityder, samt huruvida en eventuell könsskillnad kvarstår då samtliga oberoende 

variabler lagts in i analysen. 

 

Resultatet från den linjära regressionsanalysen (tabell 2) visar att män i genomsnitt har mindre 

egalitära attityder i jämförelse med kvinnor, även då sambandet kontrolleras för övriga 

oberoende variabler (modell 1-3). Individer som har en högre yrkesposition i form av lägre 

tjänsteman/serviceyrke samt högre tjänsteman har i genomsnitt mer egalitära attityder i 

jämförelse med kvalificerade + övriga arbetare, konstanthållet för övriga oberoende variabler 

(modell 2-3). Styrkan på sambandet är större ju högre yrkesposition individen har. Individer 

som har högskola/universitets utbildning har i genomsnitt mer egalitära attityder i jämförelse 

med de som enbart har grundskoleutbildning, konstanthållet för övriga oberoende variabler 

(modell 2-3). 

Vidare ses även att individers attityder i genomsnitt blir mindre egalitära med ökad ålder, 

samt att individer med barn i hushållet i genomsnitt har mindre egalitära attityder än de som 

inte har barn i hushållet (modell 3). Sambandet mellan barn i hushållet 7-17 år är dock 

svagare samt endast signifikant på 10 % - nivån, vilket tyder på att det är små barn i hushållet 

som har den största inverkan på individers attityder. Slutligen har de som är gifta/i registrerat 

partnerskap i genomsnitt mindre egalitära attityder i jämförelse med de som inte är gifta/inte 

är i ett registrerat partnerskap, signifikant på 10 % - nivån (modell 3). Värdet på adj R2 är 

0,24 (i modell 3), vilket innebär att de inkluderade oberoende variablerna totalt förklarar 24 % 

av den totala variationen i den beroende variabeln som mäter attityder.  

Sammanfattningsvis kan det därmed konstateras att det, i enlighet med den första hypotesen, 

förekommer en könsskillnad i attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv, där män ses 

ha mindre egalitära attityder i jämförelse med kvinnor.  
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Tabell 2. Resultat av linjär regressionsanalys av sambandet mellan attityder till kvinnans 

roll i arbetsliv och familjeliv, individens resurser, samt övriga oberoende variabler, båda 

könen inkluderade. Ostandardiserade b-koefficienter. 

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön       

Kvinna(ref)       

Man -0,35 *** -0,29 *** -0,26 *** 

Resurser       

Förvärvsarbetarej (ref)       

Förvärvsarbetar   0,09  -0,57  

Kval + övriga arbetare (ref)       

Lägre tjänsteman/service   0,19 * 0,22 * 

Högre tjänsteman   0,30 *** 0,34 *** 

Övriga i arbete (ospec.)   -0,25  0,68  

Median inkomst (ref)       

Låginkomst   -0,05  -0,14 * 

Höginkomst   -0,04  -0,02  

Grundskola (ref)       

Gymnasium   0,21 ** 0,07  

Högskola/universitet   0,48 *** 0,35 *** 

Övrigakontrollvariabler       

Ålder     -0,01 *** 

Ej barn i hushållet (ref)       

Barn 0-6 år     -0,19 * 

Barn 7-17 år     -0,12 (*) 

Ej gift/ej reg partnerskap (ref)       

Gift/regpartnerskap     -0,08 (*) 

Constant 4,04 *** 3,63 *** 4,41 *** 

Adj R2 0,04  0,21  0,24  

N 1052  1052  1052  

***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05, (*) p≤0.1 

Utöver att undersöka könsskillnader i attityder, är syftet med denna uppsats även att 

undersöka hur könsrollsattityder varierar mellan individer med olika alternativ i form av 

resurser, samt huruvida dessa resurser har olika inverkan på mäns och kvinnors attityder.  

Enligt H2 och H3 kan vi förvänta oss att kvinnors attityder blir mer egalitära ju mer resurser 

kvinnan har, medan männens attityder förväntas bli mindre egalitära med ökade resurser. 

Regressionsanalysen (tabell 3) visar följande resultat.  
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Tabell 3. Resultat av linjär regressionsanalys av sambandet mellan attityder till kvinnans 

roll i arbetsliv och familjeliv, individens resurser, samt övriga oberoende variabler, separata 

analyser för kön. Ostandardiserade b-koefficienter. 

 

  Kvinnor    Män   

  Modell 1:1   Modell 1:2   Modell 2:1   Modell 2:2   

Resurser         

Förvärvsarbetar ej (ref)         

Förvärvsarbetar 0,26 (*) 0,11  0,04  -0,10  

Kval + övriga arbetare (ref)         

Lägre tjänsteman/service -0,04  0,02  0,50 *** 0,48 ** 

Högre tjänsteman 0,07  0,13  0,43 *** 0,46 *** 

Övriga I arbete (ospec) -0,28  -0,13  0,11  0,18  

Median inkomst (ref)         

Låg inkomst -0,04  -0,13  -0,07  -0,16  

Hög inkomst 0,16 (*) 0,19 * -0,20 * -0,19 * 

Grundskola (ref)         

Gymnasium 0,11  -0,04  0,31 ** 0,21 * 

Högskola/universitet 0,45 *** 0,30 ** 0,50 *** 0,42 *** 

Övriga kontrollvariabler         

Ålder   -0,01 ***   -0,01 *** 

Ej barn i hushållet (ref)         

Barn 0-6 år   -0,20 *   -0,20  

Barn 7-17 år   -0,07    -0,23 * 

Ej gift/ej reg partnerskap ref kat        

Gift/reg partnerskap     -0,16 **     0,04   

Constant 3,65 *** 4,49 *** 3,30 *** 4,07 *** 

Adj R2 0,19  0,24  0,17  0,19  

N 571   571   480   480   

***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05; (*) p≤0.1        

 

I den analys som inkluderar kvinnor ses de kvinnor som förvärvsarbetar i modell 1:1 i 

genomsnitt ha mer egalitära attityder i jämförelse med de kvinnors som inte förvärvsarbetar, 

(dock endast signifikant på 10 % -nivå). Då kontrollvariablerna inkluderas i modell 1:2 

försvinner detta samband, vilket kan bero på att andra faktorer såsom ålder, förekomst av barn 

samt civilstånd har mer betydelse för en kvinnas attityder än huruvida hon förvärvsarbetar 

eller inte. Ingen skillnad i attityder ses mellan kvinnor beroende på yrkesposition. Vidare ses 

att kvinnor med högre inkomst i genomsnitt har mer egalitära attityder i jämförelse med 

kvinnor med median inkomst, och denna skillnad kvarstår, samt ökar i styrka även då övriga 

kontrollvariabler inkluderas i modell 1: 2. Detta kan bero på att faktorer såsom ålder, barn och 
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civilstånd påverkar en kvinnas inkomst. Då kontrollvariablerna läggs in stegvis ses den största 

ökningen i inkomstens styrka ske då civilstånd inkluderas, vilket innebär att huruvida en 

kvinna är gift eller inte, påverkar hennes inkomst. Det kan även vara så att äldre individer inte 

har lika hög inkomst, vilket också kan påverka styrkan på koefficienten för inkomst då ålder 

läggs in i modellen (1:2). Vidare ses de kvinnor som har en högskola/universitetsutbildning i 

genomsnitt ha mer egalitära attityder i jämförelse med de kvinnor som endast har 

grundskoleutbildning (modell 1:1, 1:2). Övriga kontrollvariabler ses även påverka kvinnors 

attityder, där ökad ålder i genomsnitt har ett negativt samband med mer egalitära attityder hos 

kvinnor, där kvinnor som har små barn i ålder 0-6 år i hushållet i genomsnitt har mindre 

egalitära attityder i jämförelse med de kvinnor som inte har barn i hushållet, samt kvinnor 

som är gifta/i registrerat partnerskap har mindre egalitära attityder i jämförelse med de 

kvinnor som inte är gifta/i registrerat partnerskap (modell 1:2).  

I analysen för män (2:1 och 2:2) ses, till skillnad från kvinnor, män som har en högre 

yrkesposition i form av lägre tjänsteman/serviceyrke samt högre tjänsteman, i genomsnitt ha 

mer egalitära attityder i jämförelse med de män som är i arbetaryrken, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler (modell 2:2). Män med en högre inkomst, har i genomsnitt mindre 

egalitära attityder i jämförelse med män med median inkomst, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler (modell 2:2), vilket innebär att effekten av inkomst på attityder går i 

motsatt riktning beroende på kön. Män som har högre utbildning i form av gymnasium samt 

högskola/universitet har i genomsnitt mer egalitära attityder i jämförelse med de män som 

enbart har utbildning i form av grundskola (modell 2:1, 2:2), och effekten av hög utbildning 

ses vara starkare för män i jämförelse med kvinnor. Slutligen ses ålder ha ett negativt 

samband med mer egalitära attityder även för män. Detta innebär, att i likhet med kvinnor, så 

blir mäns attityder i genomsnitt mindre egalitära med ökad ålder. Till skillnad mot kvinnor ses 

i stället män med barn 7-17 i hushållet i genomsnitt ha minde egalitära attityder i jämförelse 

med män som inte har barn i hushållet (modell 2:2). Civilstånd ses i motsats till kvinnor, inte 

ha något samband med attityderna för män (2:2). 

 

Värdet på adj R2 i ovanstående analys är 0,24 i den analys som inkluderar kvinnor (1:2), och 

0,19 i den analys som inkluderar män (2:2). Detta innebär att de inkluderade oberoende 

variablerna för kvinnor totalt förklarar 24 % och för män 19 %, av den totala variationen i den 

beroende variabeln som mäter attityder. Således har analysens ingående variabler en högre 

förklaringsgrad för kvinnor än vad den har för män. 
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8. Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka individspecifika faktorer, i form av resurser, som har 

ett samband med mer egalitära attityder till kvinnans roll i arbetsliv och familjeliv, samt om 

dessa attityder skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Vidare avser uppsatsen även undersöka 

huruvida dessa resurser har olika inverkan på mäns och kvinnors attityder.  

Resultaten visar att män i Sverige generellt har mindre egalitära attityder till kvinnans roll i 

familjeliv och arbetsliv, i jämförelse med kvinnor i Sverige (tabell 2), vilket bekräftar den 

första hypotesen. Dessa resultat är i linje med tidigare studier som påvisat att män generellt 

har mindre egalitära könsrollsattityder i jämförelse med kvinnor (Apparala m.fl., 2003; Baxter 

och Kane, 1995; Knudsen och Waerness, 2001; Nordenmark, 2004; Valentova, 2013). Denna 

attitydskillnad mellan könen skulle delvis kunna förklaras enligt utbytes- och resursteori där 

alternativ i form av mer resurser kan ha en negativ inverkan på förekomsten av mer egalitära 

attityder hos män, och resultaten visar att de respondenter som är män har mer resurser i form 

av en högre inkomst (tabell 1), i jämförelse med de kvinnliga respondenterna.  

Vidare visar resultaten att vissa resurser har betydelse för mäns och kvinnors attityder, samt 

att effekten av dessa i viss mån går i olika riktning för män och kvinnor (tabell 3), vilket 

innebär att den andra och tredje hypotesen enbart delvis kan bekräftas. Överlag ses lika många 

faktorer ha signifikanta samband med mäns attityder som med kvinnors, men dessa faktorer 

skiljer sig i viss mån i styrka samt beroende på kön. Till exempel ses effekten av högre 

utbildning på attityder vara starkare för män, och kanske kan detta bero på att kvinnor 

generellt har en högre utbildningsnivå i jämförelse med män (tabell 1). Detta skulle kanske 

också kunna vara anledningen till att en högre yrkesposition har en effekt på mäns attityder 

men inte på kvinnors, då utbildning och yrkesposition ofta är relaterade till varandra. Vidare 

ses effekten av familjesituation såsom civilstånd och förekomst av små barn (0-6 år), enbart 

påverka variationen i kvinnors attityder (tabell 3), vilket skulle kunna tyda på att det 

fortfarande är kvinnor som har det största ansvaret i hemmet, och därmed påverkar dessa 

faktorer hennes attityder i större utsträckning än de påverkar männens attityder. Detta kanske 

även kan vara anledningen till att effekten av barn på männens attityder först ses då barnen är 

äldre (7-17 år). Värdet på adj R2 är högre för den analys som inkluderar enbart kvinnor (tabell 

3), vilket innebär att de variabler som inkluderats förklarar mer av variationen i kvinnors 
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attityder än i männens attityder. Den riktning på resursernas inverkan på attityder som 

hypotiserats utifrån tidigare forskning och teori om socialt utbyte, stämmer bättre överens för 

kvinnor i jämförelse med män (tabell 3). För män sågs enbart inkomst gå i förväntad riktning, 

där män med en högre inkomstnivå i genomsnitt har mindre egalitära attityder i jämförelse 

med män med en lägre inkomstnivå. Kanske kan detta bero på att en hög inkomst inte alltid 

behöver vara beroende av en hög utbildning, som i sin tur ofta leder till en högre 

yrkesposition, och således fångar inkomsten upp något annat än dessa två variabler. Att enbart 

inkomst gick i förväntad riktning för hypotesen om resursers inverkan på attityder för män 

(H2) kan tänkas indikera att social utbytesteori bättre lämpar sig för att förklara skillnader i 

kvinnors attityder än i männens.  

I vissa avseenden skiljer sig uppsatsens resultat ifrån tidigare forskning kring 

könsrollsattityder. För kvinnor sågs förvärvsarbete och en högre yrkesposition inte ha något 

samband med mer egalitära attityder i denna uppsats, medan flertalet tidigare studier har 

bekräftat detta samband (Apparala m.fl., 2003; Baxter och Kane, 1995; Morgan och Walker, 

1983). En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att gruppen kvinnliga respondenter 

som är i referenskategorin kval. + övriga arbetare är få (tabell 1), vilket skulle kunna göra det 

svårare att få ett signifikant samband mellan kvinnors yrkesposition och attityder. En annan 

möjlig anledning kan vara att utbildning fångar upp det förväntade sambandet då en högre 

utbildning ofta leder till både förvärvsarbete och en högre yrkesposition.  

Ytterligare faktorer som kan påverka skillnaden mellan uppsatsens resultat och resultat från 

tidigare forskning är studiens tidpunkt, då attityder tenderar att bli mer egalitära i takt med att 

samhällen och synen på mäns och kvinnors roll förändras. Även var studien har gjorts har 

betydelse, då länder skiljer sig åt vad det gäller jämställdhet på samhällsnivå. Då urvalet för 

denna uppsats enbart berör män och kvinnor i Sverige, kan resultaten enbart sägas vara 

representativa för män och kvinnor i Sverige. Flertalet tidigare studier som undersökt 

könsrollsattityders påverkansfaktorer är dock gjorda i USA under 1970-1980-talen (se bl.a. 

Mason och Lu, 1988; Thornton m.fl., 1983; Morgan och Walker, 1983), och det kan tänka sig 

att resurser i form av förvärvsarbete och yrkesposition hade en större betydelse för individers 

attityder under denna tidsperiod och i USA, då till exempel mannens roll som familjens 

huvudförsörjare var vanligare än vad den är i dag.  Slutligen kan resultaten variera med vilka 

delar av familjeliv och arbetsliv som attityderna berör, där vissa studier till exempel fokuserat 
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mer på attityder relaterat till frågor om auktoritet och beslutsfattande i familjen, samt mäns 

och kvinnors olika roller (Thornton m.fl., 1983). 

Sammanfattningsvis visar resultaten att attityderna hos män och kvinnor i Sverige i dag 

generellt är egalitära (tabell 1). Ur ett vidare teoretiskt perspektiv skulle man kanske kunna 

säga att då Sverige kännetecknas av att ha en politik som innehåller ett 

jämställdhetsperspektiv (Bernhardt m.fl., 2008), underlättar och bidrar denna till en ökad vinst 

för både män och kvinnor av att inta en mer egalitär attityd i frågor som rör både arbetsliv och 

familjeliv. 

Denna uppsats har inte inkluderat respondentens partners resurser och dess eventuella 

inverkan på respondentens attityder, vilket skulle vara intressant att undersöka vidare. En 

annan brist i denna uppsats är att det datamaterial som använts (ISSP, 2014) inte inkluderar 

frågor som mer specifikt berör attityder till även mannens roll i arbetsliv och familjeliv, vilket 

därför skulle vara av intresse i fortsatta studier. Vidare vore det i fortsatta studier intressant att 

inkludera frågor som närmare undersöker könsrollsattityder till olika dimensioner i såväl 

arbetsliv som familjeliv, då tidigare studier indikerar att det finns en skillnad i attityder 

beroende på vilka aspekter av arbetsliv och familjeliv de berör (Sjöberg, 2004). Bland annat 

så visar tidigare forskning att attityder som berör föräldrarollerna influeras av mer 

traditionella föreställningar (Ahrne och Roman, 1997), och det vore intressant att se i vilken 

utsträckning traditionella föreställningar och attityder till modersrollen och fadersrollen 

fortfarande lever kvar.  
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10. Bilagor 

 

Tabell 4. Deskriptiv statistisk över samtliga ingående frågor i attitydindex, där värde 1 

representerar de minst egalitära attityderna och värde 5 de mest egalitära attityderna.  

 

 

Tabell 4 visar att kvinnor har mer egalitära attityder än män i samtliga frågor. De mest 

egalitära attityderna för båda könen kan ses i fråga 2b, medan de minst egalitära attityderna 

för båda könen kan ses i fråga 1d. Överlag ses både män och kvinnor ha höga medelvärden på 

samtliga frågor, vilket innebär att attityderna överlag är mer egalitära än traditionella för båda 

könen.  

 Män Kvinnor 

Medelvärde (s)   

En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha ett lika nära och bra förhållande 
till sina barn som en mamma som är hemma (1a)                                         
 

3,81 
(1,56) 

4,18 
(0,91) 

Ett barn som ännu inte börjat skolan blir troligen lidande om mamman 
yrkesarbetar (1b) 
 

3,49 
(1,13) 

3,99 
(1,06) 

På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid (1c) 3,65 
(1,14) 

3,94 
(1,14) 

Ett arbete är i och för sig viktigt, men vad de flesta kvinnor verkligen önskar sig är 
hem och barn (1d) 
 

3,40 
(1,10) 

3,66 
(1,16) 

Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet 
och familjen (2b) 
 

4,11 
(1,04) 

4,43 
(0,85) 
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