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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om en jämställd fördelning av hushållssysslor och 

omsorg om barn påverkar föräldrars planer på att utöka familjen, samt hur värderingar 

angående jämställdhet samspelar med beteende gällande arbetsfördelning. I många 

europeiska länder är fertiliteten låg vilket kopplas till att kvinnors roller har förändrats 

under senare decennier. Andelen kvinnor i högre utbildning samt i förvärvsarbete har 

ökat, medan kvinnorna fortsätter att ta majoriteten av ansvaret för hem och barn. I 

Sverige är andelen förvärvsarbetande kvinnor hög samtidigt som även barnafödandet är 

relativt högt. Svensk familjepolitik har sedan 1960-talet skapat förutsättningar för 

jämställdhet och givit föräldrar konkreta möjligheter att dela lika på omsorgen om barn. 

Studiens teoretiska ramverk bygger på tre perspektiv. Gender equity theory utgår från 

att obalansen mellan graden av jämställdhet i samhället respektive inom familjen bidrar 

till lägre barnafödande. Gender revolution perspektivet vidareutvecklar detta och menar 

att ett ökat barnafödande är kopplat till att männen deltar aktivt i omsorg om barn och 

hem. Gender ideology perspektivet undersöker samspelet mellan värderingar och 

beteende, och hur detta har en betydelse för hur man upplever sin situation. Data är 

inhämtat från Generations and Gender Survey, och urvalet består av kvinnor och män 

som är 25-44 år, som lever i parförhållande och har ett eller två barn. Studiens beroende 

variabel är “barnplaner”, förklaringsvariabler är fördelning av omsorg om barn och 

hushållssysslor, samt variabler om jämställda attityder avseende mammors och pappors 

arbete, och materialet analyserades med hjälp av logistisk regression. Resultaten visade 

ett positivt samband mellan jämställd fördelning av omsorg om barn och planer på att 

utöka familjen, som dock endast var signifikant när interaktionen mellan värderingar 

och arbetsfördelning inkluderas i modellerna. Högst benägenhet att vilja utöka familjen 

har de individer som jämställt delar på omsorgen om barnen, men som har traditionella 

värderingar angående mammors arbete.  
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1. Inledning 

Under 1900-talets andra hälft har Europa och västvärlden genomgått omfattande 

demografiska förändringar och nya mönster för familjebildning har uppstått, exempelvis 

senareläggning av giftermål och barnafödande, ökning av skilsmässor och separationer, samt 

ökad förekomst av alternativa familjeformer. Parallellt med denna utveckling observeras även 

en ökande grad av kvinnligt förvärvsarbete och högre grad av ekonomiskt oberoende hos 

kvinnor. Dessa faktorer anses sammantaget ha bidragit till att barnafödandet i Europa och 

utvecklade länder i andra delar av världen har sjunkit kraftigt under de senare decennierna 

(Lesthaeghe, 2014), och många forskare menar att Europa genomgår den andra demografiska 

transitionen, (the Second Demographic Transition, SDT). Det främsta kännetecknet för SDT 

är barnafödande (fertilitet) under ersättningsnivån, det vill säga 2,1 barn per kvinna, vilket är 

den nivå som krävs för att befolkningen fullt ut ska kunna ersätta sig själv. Utgångspunkten 

för SDT-perspektivet är att förändrade värderingar och ideologier i de postmoderna 

samhällena leder till nya familjemönster och demografiska förändringar (ibid.).  
 

Sedan 1990-talet har barnafödandet i samtliga europeiska länder legat under ersättningsnivån. 

Detta leder till en åldrande befolkning vilket kan bidra till samhällsekonomiska problem på 

sikt, då välfärdsutgifterna ökar liksom försörjningsbördan för dem som är i yrkesaktiv ålder 

(Dribe & Stanfors, 2010). I vissa länder i Syd-, Central- och Östeuropa är fertiliteten så låg 

som 1,5 barn per kvinna och även lägre (Eurostat, 2016). 1,5 barn per kvinna räknas som 

kritisk nivå, och om barnafödandet i ett land ligger under denna fruktsamhetsnivå en längre tid 

accelereras åldrandet i befolkningen och de samhällsekonomiska konsekvenserna försvåras 

(McDonald, 2006). I Sverige har utvecklingen enligt kriterierna för den andra demografiska 

transitionen kommit långt, men fertiliteten är högre än i de flesta europeiska länder. År 2013 

var det summerade fruktsamhetstalet 1,89 barn per kvinna i Sverige (1,88 barn per kvinna år 

2014, SCB 2016a), jämfört med 1,55 barn per kvinna i genomsnitt i EU’s 28 medlemsländer 

år 2013 (Eurostat, 2016). Trots att Sverige på många sätt ligger i SDT-utvecklingens 

framkant, är alltså barnafödandet relativt högt. Det är därför intressant att studera faktorer som 

kan vara gynnsamma för beslut om barnafödande. 
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Forskning tyder på att det finns samband mellan jämställdhet och barnafödande, och att 

individer som lever i en jämställd parrelation har fler barn än övriga (Goldscheider, Bernhardt 

& Lappegård, 2015; Kaufman, 2000). Par som delar ansvaret för omsorgen om sina barn, får i 

högre grad två barn än andra (Oláh, 2003).  
 

Jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män, medan jämlikhet är ett vidare 

begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan alla grupper och individer i samhället. 

Jämställdhet är därmed en viktig jämlikhetsfråga (SCB, 2014). Det finns olika dimensioner av 

jämställdhet mellan kvinnor och män, såsom att kvinnor och män ska ha samma möjligheter 

på arbetsmarknaden, de ska ha lika möjlighet till deltagande i högre utbildning, lika makt och 

möjlighet att kunna påverka sitt liv och sin situation, samt lika delaktighet i beslut i familjen 

och fördelningen av hushållsarbete (Goldscheider, Oláh & Puur, 2010). Forskningen gör 

vidare en skillnad mellan jämställdhet utifrån olika sfärer - den offentliga sfären som omfattar 

utbildning, arbetsliv och samhälle, och den privata sfären som främst omfattar sådant som rör 

familjen (ibid.).  
 

Sverige har en jämställdhetspolitisk tradition sedan slutet av 1960-talet, en hög grad av 

jämställdhet inom utbildning och arbetsmarknad, och en jämställd föräldraförsäkring som gör 

det möjligt för kvinnor och män att dela föräldraledigheten lika emellan sig (Oláh & 

Bernhardt, 2008). Svenska kvinnor har en högre förvärvsfrekvens än kvinnor i andra länder 

(OECD, 2016a). Svenska mödrars1 förvärvsfrekvens var år 2013 83,1 procent, vilket var den 

högsta bland OECD-länderna, där genomsnittet var 66,8 procent (OECD, 2016b).  
 

I många avseenden är den offentliga sfären betydelsefull. Sociala normer, politiska åtgärder 

och familjepolitik har stor betydelse för de praktiska förutsättningar män och kvinnor har för 

att åstadkomma jämställdhet i praktiken, i sin privata sfär. Studier tyder dock på att par 

tenderar att vara mer jämställda i den privata sfären innan de får barn än sedan de blivit 

föräldrar, och att en traditionell fördelning av hemansvar blir vanligare efter att första barnet 

är fött (Evertsson & Nermo, 2004; SOU 1997:139). Med denna bakgrund har vi valt att 

undersöka jämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet, i den privata sfären, och hur denna 

eventuellt påverkar planer för fortsatt barnafödande för par som redan har ett eller två barn. 

                                                
1 Mödrar: Kvinnor mellan 15 och 64 år, som har minst ett barn i åldrarna 0-14 år. 
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Försämringar i jämställdheten i den privata sfären (kvinnan i paret tar ett betydligt större 

ansvar för matlagning, tvätt och städning) är vanligt förekommande efter att par har fått sitt 

första barn (SOU 1997:139). Det är därför relevant att undersöka om de ett- och 

tvåbarnsföräldrar som ändå har en någorlunda jämställd fördelning av hemarbetet, vill ha fler 

barn i större utsträckning än övriga.  

 

Datamaterialet som valts ut för studien (den svenska Generations and Gender Survey) 

innehåller information om både respondenten och hans/hennes partner. Detta ger oss 

möjlighet att i analysen inkludera faktorer som gäller paret - både kvinnan och mannen, för 

exempelvis utbildning och sysselsättning, när vi undersöker sambandet mellan jämställdhet 

och planer på att utöka familjen. Vi har valt att studera detta samband på relativt kort sikt 

(inom tre år). Detta beslut togs på grund av att vi anser att i ett längre tidsperspektiv kan 

arbetsfördelningen i hemmet förändras, och därmed kan den uppmätta jämställdhetens effekt 

vara tidsbegränsad. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och på vilket sätt, en jämställd fördelning av 

hushållssysslor och omsorg om barn påverkar föräldrars planer på att utöka familjen, 

kontrollerat för andra faktorer som tidigare forskning visat vara av vikt när individers planer 

för fortsatt barnafödande ska studeras. Ett delsyfte är även att undersöka hur värderingar 

angående jämställdhet samspelar med beteende gällande fördelning. 

1.2 Bakgrund 

Fertiliteten i Sverige har varierat kraftigt under de senaste decennierna. Under tiden från 

1960-talet till mitten av 1980-talet skedde en gradvis minskning av barnafödandet. Detta var 

en period då kvinnor i allt större utsträckning började lönearbeta, och då det var svårt att 

kombinera föräldraskap och arbetsliv. Under perioden fick kvinnor även tillgång till bättre 

och säkrare preventivmedel (SCB, 2011). Under 1980-talets senare del ökade barnafödande 

igen. En orsak som nämns är den så kallade snabbhetspremien som infördes 1980, och som 

utökades sex år senare. Premien innebär för närvarande att man får behålla den 

sjukpenningsgrundande inkomst man hade före föregående barns födelse, som underlag för 

beräkning av föräldrapenning om nästa barn föds inom 30 månader. Premien fick ett snabbt 
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och stort genomslag. Av de kvinnor som födde sitt första barn 1989, fick 45 procent ett andra 

barn inom 30 månader, jämfört med mindre än 30 procent av de kvinnor som fick första 

barnet 1983 (Oláh & Bernhardt, 2008). 1990 var fruktsamhetstalet i Sverige 2,13, vilket var 

det högsta sedan 1960-talet (SCB, 2016a).  
 

Under 1990-talet observerades dock en kraftig nedgång i barnafödandet (se figur 1), vilket till 

stor del berodde på den rådande lågkonjunkturen. Särskilt unga kvinnor och män fick svårare 

att etablera sig på arbetsmarknaden, osäkra anställningsformer blev vanligare och många 

valde att studera vidare. Sammantaget ledde detta till att många sköt upp sitt barnafödande. 

1999 observerades det lägsta barnafödandet någonsin i Sverige - 1,5 barn per kvinna (se figur 

1), alltså den så kallade kritiska nivån. Sedan början av 2000-talet har en gradvis ökning av 

barnafödandet skett. Under 2000-talet har fruktsamheten stabiliserats relativt nära 

ersättningsnivån (SCB, 2016a). Att tvåbarnsnormen är stark i Sverige har en betydelse för 

detta. Tvåbarnsfamiljer är den vanligaste familjestorleken i Sverige, och också det antal barn 

som majoriteten anger som idealisk familjestorlek (Oláh, 2015). Beslutet att gå vidare efter 

första barnet och utöka familjen är särskilt viktigt på aggregerad nivå för att fertiliteten ska 

närma sig ersättningsnivån. Under 2000-talet har man även observerat en ökning av andelen 

trebarnsfamiljer (SCB, 2011).  
 
Figur 1. Summerad fruktsamhet 1970-2014 i Sverige. 

 

 
Källa: SCB 2016a  
 
Nutida generationer föder sina barn i senare åldrar än tidigare. År 1970 var medelåldern vid 

första barnets födelse 24 år för kvinnor och 26,5 år för män, motsvarande siffror år 1990 var 
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26 år för kvinnor och 28,5 år för män. År 2014 var medelåldern vid första barnets födelse 29 

år för kvinnor och 31,5 år för män (SCB, 2016b). Skillnaden mellan kvinnor och män är alltså 

relativt konstant två år. Kvinnor som påbörjar sitt barnafödande i senare åldrar kommer i 

mindre utsträckning att föda ett tredje eller ett fjärde barn, och även den ofrivilliga 

barnlösheten ökar med åldern. Denna senareläggning av barnafödandet kan vara en rationell 

anpassning till ett osäkert ekonomiskt klimat och ett ogynnsamt arbetsmarknadsläge (SCB, 

2011), men också en konsekvens av att både män och kvinnor skjuter upp sitt föräldraskap på 

grund av studier. Det faktum att föräldraförsäkringen är inkomstrelaterad bidrar också till en 

senareläggning av barnafödandet, då många kvinnor och män väntar med att bli föräldrar tills 

de har en mer stabil arbetsmarknadsanknytning. Kvinnor med högre utbildningsnivå föder i 

genomsnitt barn senare än andra kvinnor, och tendensen är att en allt större andel kvinnor 

väljer att studera vidare. Detsamma gäller för män (SCB, 2011). Bland kvinnor födda 1950 

har en tredjedel eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för kvinnor födda 1970 

är 45 procent (Dribe & Stanfors, 2010). 

 

Den svenska familjepolitiken har sedan 1960-talet hållit en konsekvent linje med ett tydligt 

politiskt budskap: jämställdhet mellan män och kvinnor är det önskvärda. Den svenska 

föräldraförsäkringen är också utformad så att den ska bidra till att båda föräldrarna har 

möjlighet att kombinera arbete och familj (Duvander & Johansson, 2012). Målet med 

jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i samhället och på 

arbetsmarknaden, samt även möjliggöra en jämn fördelning av ansvar för barn och av det 

obetalda hemarbetet. Pappornas möjlighet till likvärdig delaktighet i den privata sfären är inte 

endast önskvärd för att öka jämställdheten, utan även för att understryka barnens rätt till tid 

med båda sina föräldrar (ibid.). Skillnaden i obetald arbetstid mellan män och kvinnor har 

under senare decennier minskat främst på grund av att kvinnans obetalda tid minskar, inte för 

att mannen markant ökat sin tid i obetalt arbete (Fahlén & Oláh, 2013). Idag ägnar kvinnor i 

Sverige i genomsnitt 3,5 timmar per dag åt obetalt arbete medan motsvarande siffra för 

männen är 3 timmar (SCB, 2016c).  
 

Sveriges jämställdhetspolitik har skapat bättre konkreta förutsättningar för jämställdhet i den 

privata sfären jämfört med många andra länder. Föräldrapenningen infördes redan 1974, då 

reglerna för den tidigare moderskapspenningen förändrades och då Sverige som första land i 

världen möjliggjorde för både pappor och mammor att vara föräldralediga (Duvander & 

Johansson, 2012). Denna reform var, även i ett internationellt perspektiv, revolutionerande när 
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den infördes, och ger män och kvinnor unika möjligheter till ett jämställt deltagande både i 

den offentliga och i den privata sfären.   
 

För närvarande har man i Sverige rätt till betald föräldraledighet i 480 dagar. 

Föräldradagarna kan delas lika mellan föräldrarna (Försäkringskassan, 2016a). 1974 togs 99,5 

procent av föräldrapenningen ut av mammorna. Sedan dess har pappornas uttag ökat med ca 

fem procentenheter vart tionde år, och 2014 tog mammorna ut 75 procent av 

föräldrapenningen (SCB, 2016d). 1995 infördes den första s.k. “pappamånaden”, vilket 

innebär att en månad av föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern, 2002 infördes den 

andra pappamånaden, (Duvander & Johansson, 2012), och under 2016 utökas den reserverade 

tiden till tre månader (Försäkringskassan, 2016b). Införandet av reserverad tid för respektive 

förälder har visat sig ha effekt på pappornas uttag av föräldradagar, som ökade efter 

respektive reform (Duvander & Johansson, 2012). Det råder även flexibilitet i 

föräldraförsäkringen vilket bl.a. innebär att det är möjligt att ta ut ¼ och ½ dagar, att dela upp 

och sprida ut föräldraledigheten - även detta syftar till att underlätta för en jämställd 

fördelning. 2009 infördes även en jämställdhetsbonus som innebär att en bonus betalas ut om 

båda föräldrarna tar ut fler än de dagar som är reserverade för varje förälder. 

Jämställdhetsbonusen har dock visat sig ha en begränsad effekt på uttaget av föräldradagar 

(Duvander & Johansson, 2012), och i samband med införandet av den tredje pappamånaden 

sänks maxbeloppet i bonusen (Försäkringskassan, 2016b).  
 

Ytterligare faktorer som stärker pappors aktiva föräldraroll är t.ex. de tio “pappadagarna” som 

infördes redan 1980, och som är tio dagars extra föräldraledighet som pappan kan ta ut i 

samband med barnafödsel (Fahlén & Oláh, 2013). Sedan 1974 har det även varit möjligt för 

båda föräldrarna att ta ut tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn tills dess att barnet är 

12 år. Andelen dagar med tillfällig föräldrapenning som tas ut av kvinnor har varierat mellan 

60 och 65 procent sedan reformens genomförande, år 2014 togs 63 procent ut av kvinnor 

(SCB, 2016d). Vidare har både mammor och pappor rätt att arbeta deltid fram tills dess att 

barnet är 8 år. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Sedan den andra demografiska transitionen (SDT) inleddes under 1960-talet har stora 

förändringar skett vad gäller mönster för familjebildning, samt normer och attityder i fråga 

om barnafödande (Puur, Oláh, Tazi-Preve & Dorbritz, 2008). I samband med denna 

utveckling har även förändringar skett vad gäller just förhållandet mellan män och kvinnor, 

och det finns olika teorier som fokuserar på detta. För att undersöka det eventuella sambandet 

mellan jämställdhet i den privata sfären och planer på att utöka familjen har vi utgått från tre 

teoretiska perspektiv: gender equity theory, gender revolution perspektivet samt gender 

ideology perspektivet. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

I gender equity theory (McDonald, 2000a, 2000b, 2006, 2013), som kan översättas ungefär 

som jämställdhetsteori, används begreppet ”incoherence” för att beskriva situationen när det 

finns stor skillnad mellan graden av jämställdhet i samhället och inom familjen. Å ena sidan 

individuellt orienterade sociala institutioner (utbildning och arbetsmarknad), och å andra sidan 

familjeorienterade sociala institutioner. Dessa begrepp kan jämställas med offentlig respektive 

privat sfär som används av Goldscheider et al. (2010, 2015). När jämställdhet i individuellt 

orienterade institutioner når en hög nivå, medan jämställdheten är fortsatt låg i de 

familjeorienterade institutionerna, uppstår en obalans som kan bidra till lågt barnafödande. 

Vid låga nivåer av jämställdhet i familj och hem, kommer kvinnor som lönearbetar att få en 

betydligt större arbetsbörda om de väljer att bilda familj, vilket de kan vara mindre benägna 

att åta sig (McDonald, 2013). Genom att begränsa sitt barnafödande, kan kvinnor minska de 

negativa effekter som ojämställdhet i den privata sfären kan ha på deras möjligheter i den 

offentliga sfären (Puur et al., 2008; McDonald, 2013). Avsaknad av jämställdhet i den privata 

sfären anses utgöra en extra stark påverkan på högutbildade kvinnors fertilitetsbeslut 

(McDonald, 2000b, 2013) exempelvis på grund av högre krav på dessa kvinnors 

arbetsmarknad. För högutbildade kvinnor kan också barnafödande och föräldraskap få 

konsekvenser såsom begränsningar i möjligheten att göra karriär och att utvecklas i sin 

yrkesroll, på ett annat sätt än för kvinnor med lägre utbildning. McDonald’s fokus har 

genomgående varit obalansen mellan graden av jämställdhet i den offentliga respektive den 
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privata sfären (McDonald, 2000a, 2000b). Han har dock inte i sin senare forskning (se t.ex. 

McDonald, 2013) följt upp sitt resonemang med att diskutera vad en ökad jämställdhet i den 

privata sfären skulle kunna innebära, utan fokuserar mestadels på vad den offentliga sfären 

kan göra för att underlätta för kvinnor att kombinera arbete och familj, och på så sätt 

kompensera bristen på jämställdhet. 
 

Den offentliga sfären (staten och samhället) har stora möjligheter att, genom politiska åtgärder 

och statligt stöd till familjer, främja jämställdhet och därmed bidra indirekt till högre 

barnafödande (McDonald, 2013). Exempel på sådant stöd är tillgång till barnomsorg, 

lagstadgad möjlighet att arbeta deltid och andra arrangemang som gör det lättare att 

kombinera familj och arbete. En hög andel förvärvsarbetande kvinnor ger inte automatiskt låg 

fertilitet (Oláh & Fahlén, 2013). I stället tycks en flexibel arbetsmarknad (bl.a. möjlighet att 

arbeta deltid), och att majoriteten av kvinnorna i barnafödande ålder har en relativt stark 

anknytning till arbetsmarknaden, vara faktorer som bidrar till högre fertilitet (Oláh, 2015). En 

rigid arbetsmarknad med nästan uteslutande heltidstjänster, samt att kvinnor generellt har en 

svagare arbetsmarknadsanknytning jämfört med män, tycks bidra till att hålla en låg 

fertilitetsnivå.  
 

Ett annat, bredare perspektiv på jämställdhet mellan könen fokuserar på den så kallade gender 

revolution (Goldscheider et al., 2010; Goldscheider et al., 2015). Detta perspektiv syftar till 

att förklara förändringar både i parrelationer och barnafödande i förhållande till de betydande 

förändringar i kvinnans roll som har skett i samhället (utbildning, arbetsliv etc.) under de 

senaste decennierna, men som inte har åtföljts av motsvarande förändringar i mansrollen, vad 

gäller familjeliv. Man talar om att the gender revolution har två delar, där den första delen 

omfattar förändringar i jämställdhet mellan kvinnor och män i den offentliga sfären 

(utbildning, arbetsmarknad etc.), och den andra delen omfattar förändringar i jämställdhet i 

den privata sfären, främst inom familjen (Goldscheider et al., 2015). Den rådande låga 

fertilitetsnivån i Europa anses vara en följd av en ofullbordad gender revolution, en följd av 

att mannens könsroller inte förändrats lika mycket som kvinnans roller under de senaste 

decennierna (Puur et al., 2008; Oláh, 2015). Detta har lett till en obalanserad arbetsfördelning 

mellan kvinnor och män (Kaufman, 2000). Traditionell fördelning av arbetet i den privata 

sfären leder till en dubbel arbetsbörda och förhöjd nivå av stress hos kvinnor, och utesluter 

männen från att delta fullt ut i omsorgen om sina barn. En mer jämställd arbetsfördelning i 

den privata sfären minskar istället kvinnors stress, och samtidigt som mäns delaktighet i sina 
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barns liv ökar (ibid.). Enligt detta perspektiv kan parrelationer komma att bli mer stabila och 

barnafödandet att öka och närma sig ersättningsnivån, i takt med att män ökar sin delaktighet i 

familjen (Oláh, 2015). Detta synsätt går emot tanken om specialiserade roller som den mest 

fördelaktiga arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Man menar i stället att de 

“överlappningar” i mans- och kvinnorollerna som uppstår när kvinnor och män tillsammans 

ansvarar för den ekonomiska försörjningen och omsorgen om barn och hem, bidrar till att 

stärka familjen och parrelationen (Goldscheider et al., 2010; Kaufman, 2000). 
 

Vidare tyder forskning på att samspelet mellan värderingar och beteende, s.k. gender ideology 

perspektivet (Torr & Short, 2004), det vill säga individens inställning till jämställdhet i 

kombination med arbetsfördelningen i hemmet, också har en betydelse för hur man upplever 

sin situation. För kvinnor som både lönearbetar och tar det övergripande ansvaret för barn och 

hem kan det dubbla arbetet upplevas som en stor belastning, beroende på om kvinnan anser 

att arbetsfördelningen är rättvis och rimlig eller inte. Kvinnor som har mer jämställda 

värderingar kan i högre grad påverkas negativt av en ojämställd fördelning av ansvaret för 

hushåll och barn, jämfört med kvinnor som har mer traditionella värderingar (Torr & Short, 

2004). Oláh och Gähler (2014) finner liknande samband: kvinnor med jämställda värderingar 

upplever i högre grad en traditionell fördelning av hemarbetet som orättvis. Upplevelsen av 

om arbetsfördelningen är rättvis eller inte, har också större betydelse för stabiliteten i 

parrelationen och ”nöjdhet i relationen” för jämställda kvinnor, jämfört med traditionella 

kvinnor. Både för män och kvinnor gäller att de som har jämställda värderingar, men har en 

traditionell fördelning av hushållssysslor löper större risk för separation. 

2.2 Tidigare forskning  

Det finns ett fåtal studier som har undersökt sambandet mellan jämställdhet och 

barnafödande. I nedanstående avsnitt presenteras tidigare forskning gällande olika 

dimensioner av jämställdhet och dess betydelse för familjemönster, samt aspekter som kan 

påverka detta samband. 

2.2.1 Den offentliga sfärens betydelse 

Med gender equity theory som teoretisk utgångspunkt, undersöker Mills, Mencarini, Tanturri 

och Begall (2008) om en ojämställd fördelning av hushållsarbete för kvinnor i Italien och 

Nederländerna, två länder med mycket låg respektive relativt hög fertilitet, leder till lägre 
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benägenhet att vilja få barn eller få fler barn. Studiens resultat tyder på att kombinationen av 

en hög belastning i arbetslivet (förvärvsarbete >30 timmar per vecka) och en ojämställd 

fördelning av hushållsarbete i hemmet, har ett samband med minskad benägenhet att vilja få 

barn, särskilt för kvinnor som redan har barn. Den huvudsakliga slutsatsen är följaktligen att 

jämställdhet i både den offentliga sfären och i den privata sfären har stor betydelse för att 

förstå låg fertilitet (Mills et al., 2008). En viktig aspekt i jämförelsen mellan dessa två länder 

är att det råder skilda förutsättningar både inom den offentliga och den privata sfären för att 

kombinera familj och arbete. En skillnad i den offentliga sfären är exempelvis att mödrar i 

Nederländerna har en väl etablerad möjlighet att arbeta deltid, något som är mycket ovanligt i 

Italien. I Nederländerna råder även en större flexibilitet i synen på kvinnors karriär, det är 

accepterat att efter några års bortavaro under småbarnstiden kunna återgå till arbetslivet. I den 

privata sfären råder det generellt en högre grad av jämställd fördelning av hemarbetet i 

Nederländerna jämfört med Italien (ibid.).  

2.2.2 Samspel mellan värderingar och arbetsfördelning i den 

privata sfären 

Forskning tyder på att samspelet mellan arbetsfördelningen i hemmet och värderingar har 

betydelse: om arbetsfördelningen upplevs som rättvis och acceptabel eller inte, beror till stor 

del på individens värderingar och syn på mäns och kvinnors roller (Torr & Short, 2004; 

Kaufman, 2000; Oláh & Gähler, 2014).  Kvinnor som har jämställda värderingar har större 

benägenhet att uppleva arbetsfördelningen i den privata sfären som orättvis jämfört med 

kvinnor som har mer traditionella värderingar, och detta kan påverka inte minst stabiliteten i 

parförhållandet (Oláh & Gähler, 2014). De kvinnor och män som har jämställda värderingar 

men som lever i en relation med traditionell fördelning av hemarbete, löper större risk att 

separera än dem som både har jämställda värderingar och en jämställd arbetsfördelning, 

alternativt de individer som har traditionella värderingar och en traditionell arbetsfördelning. 

Detta tyder på att värderingar bör stämma överens med praktiskt beteende för att uppnå 

välbefinnande i relationen (ibid.).  
 

Inställning till jämställdhet har en inverkan på hur individer upplever arbetsfördelningen i den 

privata sfären, och denna inverkan modererar sambandet med barnafödande. I en amerikansk 

longitudinell studie observerades ett icke-linjärt, U-format samband mellan jämställdhet i den 

privata sfären och andrabarnsfödslar (Torr & Short, 2004). De kvinnor som hade den högsta 

benägenheten att utöka familjen var de vars arbetsfördelning kategoriserades antingen som 
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”traditionell” eller ”jämställd”. De kvinnor som befann sig på mitten av skalan hade lägre 

benägenhet att få fler barn. Kaufman (2000) observerar liknande resultat i en panelstudie om 

vilka effekter attityder angående könsroller har på beteende, och hur samspelet mellan dessa 

faktorer påverkar familjebildning och -upplösning. Kvinnor med jämställda värderingar fick i 

mindre utsträckning barn än kvinnor med traditionella värderingar, medan sambandet var det 

motsatta för män. Detta tyder enligt Kaufman (ibid.) på att effekten av värderingar angående 

jämställdhet skiljer sig mellan kvinnor och män, då män med jämställda värderingar i större 

utsträckning fick barn än traditionella män. Kaufman menar också att jämställda män är mer 

familjeorienterade, mer intresserade av att ta ett aktivt ansvar i familjen än av att leva upp till 

traditionellt manliga könsrollsideal om den “gode familjeförsörjaren” som i övrigt har en 

begränsad roll i familjen. Jämställda män hade även en lägre separationsrisk, vilket kan vara 

en effekt av att män som delar jämställt på hushållhållsarbetet, har färre konflikter med sin 

partner. Jämställda kvinnor däremot, tycktes vara mer intresserade av att fokusera på sitt 

yrkesliv än av att bilda familj. Jämställdhet tycks ha olika betydelse för män och för kvinnor, 

är en slutsats Kaufman drar, men jämställda kvinnors benägenhet att vilja bilda familj kan öka 

om de kände ett större stöd från sin partner. 

2.2.3 Mäns roller 

Forskning har även visat att det finns samband mellan olika dimensioner av jämställdhet, och 

mäns barnplaner, och att mäns värderingar angående jämställdhet påverkar deras avsikter att 

bilda familj. Kvinnors beslut om att bilda familj tas inte i ett vakuum, männens inställning och 

önskan har också stor betydelse. Puur et al. (2008) studerade samband mellan mäns 

barnplaner och deras inställning i fråga om jämställdhet operationaliserad som mäns 

deltagande i den privata sfären, och aktiva roll i familjen. Resultaten visade ett positivt 

samband: män med jämställda värderingar angående sin roll i den privata sfären, hade en 

högre benägenhet att vilja få barn. Westoff och Higgins (2009) avsåg att replikera Puur et al.’s 

studie, men använde andra datamaterial där frågor om jämställdhet främst avsåg kvinnors 

delaktighet i den offentliga sfären. I denna studie observerades ett negativt samband mellan 

mäns barnplaner och deras inställning till jämställdhet, vilket ledde till att Puur et al.’s resultat 

ifrågasattes. Som Goldscheider et al. (2010) påpekade i en replik till Westoff och Higgins, är 

det av största vikt att man i utformningen av studier har klart för sig att gender revolution 

består av två separata delar, och att jämställdhet i de olika sfärerna har olika effekt på 

exempelvis planer på att utöka familjen. Värderingar som avser jämställdhet vad gäller 

kvinnors deltagande i den offentliga sfären, kan inte jämställas med värderingar angående 
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mäns delaktighet i den privata sfären. Detta är relaterat till problemet med incoherence, 

obalans mellan jämställdhet i den offentliga respektive privata sfären som McDonald (2000a, 

2000b) formulerar i gender equity theory. Jämställdhet bör inte tolkas eller användas som ett 

enda endimensionellt begrepp, utan måste studeras i sin rätta kontext, exempelvis offentlig 

eller privat sfär.  

2.3 Hypoteser 

Utifrån teoretisk bakgrund och tidigare forskning inom ämnet, har två hypoteser formulerats.  
 

Teoribildning och tidigare forskning tyder på att kombinationen av jämställdhet i den 

offentliga sfären och den privata sfären kan bidra till en högre fertilitet (Mills et al., 2008). 

För att uppnå detta krävs, enligt gender revolution perspektivet (Goldscheider et al., 2015), att 

män tar en större del av det obetalda hemarbetet än tidigare. Sverige har en lång tradition av 

jämställd familjepolitik som ger goda förutsättningar för par att uppnå en jämställd 

arbetsfördelning i hemmet. Utifrån denna bakgrund formuleras följande hypotes:  
 

1. De män och kvinnor i sammanboende parförhållande som har en jämställd 

arbetsfördelning i hemmet vad gäller omsorg om barn och hushållssysslor har en 

högre benägenhet att vilja utöka familjen, jämfört med andra. 
 

Oláh och Gählers resultat (2014) tyder på att samstämmighet mellan värderingar och beteende 

ger större stabilitet i parförhållandet. Det kan antas att denna stabilitet är en förutsättning som 

även kan ha inverkan på planer att utöka familjen. Samspelet mellan värderingar och beteende 

och dess betydelse för familjebildning och -upplösning har även belysts av Kaufman (2000). 

Utifrån denna bakgrund formuleras följande hypotes: 
 

2. De individer som har en samstämmighet mellan värderingar och beteende har en 

högre benägenhet att vilja utöka familjen, jämfört med andra.  
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3. Metod och data 

För att pröva våra hypoteser fokuserar vi på den dikotoma variabeln ”planer på att utöka 

familjen” som är studiens beroende variabel. Datamaterialet analyseras med SPSS 22. 

Analysmetoden som används är logistisk regression som är en lämplig metod för att analysera 

hur olika faktorer påverkar sannolikheten för ett visst utfall då beroende variabel är dikotom 

(Edling & Hedström, 2003, s. 173). 

3.1 Datamaterial 

Datamaterialet som har använts i studien är hämtat från svenska Generations and Gender 

Survey, 1st wave. Det svenska datamaterialet samlades in under 2012 och 2013 av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Stockholms universitet genom telefonintervjuer, och 

uppföljande brev- och online-enkäter. Målpopulationen omfattade 18 000 individer i åldrarna 

18-79 år. 9 688 respondenter deltog i telefonintervjun. 6 830 respondenter fyllde även i den 

uppföljande brev-/online-enkäten som skickades till alla individer som deltog i 

telefonintervjun (Thomson och Andersson, 2015). Genom intervjuerna samlade man in 

information om demografiska faktorer, samt information om hushåll och familjerelationer, 

hälsa, bostad, ekonomi med mera. Brevenkäterna innehöll information angående omsorg om 

barn, arbetsfördelning i hushållet samt värderingar (jämställdhet) med mera. Denna studie 

baseras både på frågor från telefonintervjun och brev-/onlineenkäten. 

3.2 Urval och avgränsningar 

Vi har valt att studera kvinnor och män som lever i sammanboende parförhållande, i åldrarna 

25 till 44 år, och som redan har ett eller två hemmaboende barn. 25 år kan anses vara en 

rimlig nedre åldersgräns då studien bygger på att man redan har hunnit få minst ett barn, och 

då genomsnittlig ålder för första barnets födelse är 29 år för kvinnor och 31,5 för män i 

Sverige (SCB, 2016b). Den övre åldersgränsen på 44 år är rimlig då det är relativt ovanligt att 

individer väljer att utöka familjen högre upp i åldrarna. Beslutet att endast ta med de individer 

som redan har ett eller två hemmaboende barn bygger på att vi är intresserade av att 

undersöka om jämställdhet vad gäller arbetsfördelning i hemmet har ett samband med 
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föräldrars planer på att utöka familjen. Av dem som deltog i telefonintervjun, var 3 103 

respondenter i åldrarna 25 till 44 år, och 1 393 av dem var även sammanboende par med ett 

eller två barn. Av dem var 115 respondenter (eller respondentens partner) gravida eller kanske 

gravida, och uteslöts därför från frågor om barnplaner. Av de återstående har 1 105 

respondenter svarat på frågorna om de vill ha barn nu eller inom tre år. Frågorna som gäller 

arbetsfördelning av hushållssysslor och omsorg om barn ställdes endast i brevenkäten, och 

detta gav upphov till 648 svarande respondenter. Hos dessa fanns ett visst internt bortfall, och 

individer som ej svarat på alla frågor angående arbetsfördelning exkluderades. Dessa 

avgränsningar ledde till ett urval som består av totalt 633 individer, 383 kvinnor och 250 män. 

3.3 Variabler 

Vi vill undersöka om det finns ett samband mellan graden av jämställdhet i ett parförhållande 

och planer på att utöka familjen, samt om samstämmighet mellan värderingar och beteende 

påverkar detta samband. Nedan beskrivs tillvägagångssättet samt hur variablerna har 

transformerats och används.  

3.3.1 Beroende variabel: planer på att utöka familjen 

Den beroende variabeln ”Vill ha barn nu eller inom tre år” är en sammanslagning av två 

frågor ur telefonintervjun: 

- vill ha barn nu 

- vill ha barn inom tre år 

Individer som har svarat ”ja” på frågan ”Vill du ha ett (till) barn nu?”, alternativt ”definitivt 

ja” eller ”antagligen ja” på frågan ”Vill du ha ett barn (till) inom tre år?” har kodats som 1. 

Övriga har kodats som 0. Önskan att få barn längre fram (>3 år) har ej tagits med i 

konstruktionen av den beroende variabeln. Om graden av jämställdhet i arbetsfördelning i 

nuläget har en påverkan på barnplaner, är det mer troligt att detta samband gäller barnplaner 

inom den närmaste framtiden (<3år), än på barnplaner sett i ett längre perspektiv. 

Kvinnor (och män vars partner) som var gravida vid tiden för telefonintervjun fick inte 

frågorna om barnplaner, varför de inte heller finns med i vårt datamaterial.3.3.2 Huvudsakliga 

förklaringsvariabler: fördelning av omsorg om barn och hushållssysslor 

Jämställdhet i parförhållandet operationaliseras genom frågor om fördelning av omsorg om 

barn och hushållsarbete. För omsorg om barn har tre frågor använts:  

- vem som klär på barnet  
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- vem som lägger barnet   

- vem som tar hand om barnet vid sjukdom  

Tidigare forskning har visat att sysslor som påklädning och läggning oftare fördelas jämt 

mellan föräldrarna till skillnad från vård av sjukt barn (Almqvist & Duvander, 2014). Även 

för hushållsarbete har tre frågor använts:  

- vem som lagar mat  

- vem som handlar mat  

- vem som städar 

Svaren på var och en av dessa frågor, vem som utför en viss syssla, har delats in i fyra 

kategorier – ”traditionell”, ”jämställd”, ”icke-traditionell”, eller ”övrigt”. 

Traditionell: alltid eller oftast kvinnan i relationen (alltså respondenten själv om det är en 

kvinna, eller respondentens partner om respondenten är en man). 

Jämställd: respondenten och hennes/hans partner utför sysslan lika ofta. 

Icke-traditionell: alltid eller oftast mannen i relationen (alltså respondenten själv om det är en 

man, eller respondentens partner om respondenten är en kvinna). 

Övrigt: detta alternativ används när arbetsfördelningen inte kan delas in i traditionell, 

jämställd, eller icke-traditionell. Här inkluderas exempelvis de respondenter som angivit att 

städning oftast utförs av en person som inte bor i hushållet, eller när barn utför olika sysslor 

själva. För var och en av de sex frågorna (tre för omsorg om barn och tre för hushållssysslor) 

har en dikotom variabel skapats för att visa om arbetsfördelningen är jämställd eller inte. 

Jämställd fördelning har kodats som 1, övriga har kodats som 0. Vi har valt att endast 

kategorisera lika fördelning av en syssla som utfall jämställd, och har alltså inte inkluderat 

icke-traditionell fördelning (där mannen utför en större del av arbetet) som jämställd. 

Anledningen till detta är att vi vill studera en så renodlad effekt som möjligt av en lika 

fördelning av hemarbete och omsorg om barn.  
 

Index har sedan skapats för omsorg om barn respektive hushållssysslor, där värdet på de 

dikotomiserade variablerna summerats. Indexvärdena varierar då från 0 till 3 för omsorg om 

barn, där 0 innebär att fördelningen inte är jämställd för någon av de tre ansvarsområdena 

(påklädning, läggning eller vård av sjukt barn), och där 3 innebär att fördelningen är jämställd 

för alla tre ansvarsområdena. Indexvärdena varierar från 0 till 3 för hushållssysslor, där 0 

innebär att fördelningen inte är jämställd för någon av de tre sysslorna (matlagning, inköp, 

städning), och där 3 innebär att fördelningen är jämställd för alla de tre sysslorna. Slutligen 

har de båda indexen dikotomiserats. Om personen har en jämställd fördelning för minst två av 
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tre områden gällande omsorg om barn respektive hushållssysslor, kodas fördelningen som 1 

(jämställd), övriga kodas som 0 (referenskategori).  

3.3.3 Förklaringsvariabler: jämställda värderingar 

Som tidigare forskning visat, kan individernas inställning till jämställdhet ha betydelse för hur 

fördelningen upplevs, utöver den faktiska arbetsfördelningen i parförhållandet (Torr & Short, 

2004; Kaufman, 2000). Samspelet mellan värderingar och beteende är därför en viktig faktor i 

analysen, och därför inkluderas två frågor som i form av påståenden mäter olika dimensioner 

av respondenternas attityder till jämställdhet. Det första påståendet är: ”barn i förskoleåldern 

blir lidande om deras mamma arbetar”, och det mäter inställning till kvinnors delaktighet i 

den offentliga sfären. Det andra påståendet är: ”barn lider ofta av att deras pappa satsar för 

mycket på arbetet”, och det mäter inställning till mäns delaktighet i den privata sfären. 
 

Svarsalternativen för dessa påståenden är: ”instämmer starkt”, ”instämmer”, ”varken eller”, 

”tar avstånd”, samt ”tar starkt avstånd”. Respondenternas inställning till de två påståendena 

har kodats om för att skapa två dikotoma variabler som mäter jämställd attityd. Respondenter 

som har angivit att de ”tar avstånd” eller ”tar starkt avstånd” från påståendet om negativa 

effekter vad gäller mammans arbete, har kodats som 1, för jämställd attityd. Övriga har kodats 

som 0 (referenskategori). Respondenter som har angivit att de ”instämmer” eller ”instämmer 

starkt” med påståendet om negativa effekter vad gäller pappans arbete, har kodats som 1 för 

jämställd attityd. Övriga har kodats som 0 (referenskategori).  
 

Det hade varit önskvärt med bättre mått på värderingar angående jämställdhet i den privata 

sfären, i relation till omsorg om barn. Vi har dock använt de två mest lämpliga variablerna 

som fanns tillgängliga i datamaterialet. Just dessa två variabler är också vanligt 

förekommande mått i undersökningar om attityder till kvinnors respektive mäns roller i 

offentlig och privat sfär. Resonemanget angående mått på värderingar fördjupas i avsnittet 

slutsatser och fortsatt forskning. 

3.3.4 Kontrollvariabler 

Förutom variabler som mäter jämställdheten i arbetsfördelning vad avser omsorg om barn och 

hushållssysslor samt värderingar, har vedertagna kontrollvariabler inkluderats i analysen: kön, 

ålder, utbildning och sysselsättning. Även antal barn, yngsta barnets ålder, samt ej uppväxt i 

Sverige/Norden, har inkluderats. Eftersom vi studerar sammanboende respondenters planer på 
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att utöka familjen, skapades variabler om par där information om båda parter finns med, 

såsom utbildning och sysselsättning. Således har respondentens och hans/hennes partners 

utbildningsnivå kombinerats till en variabel som visar parets utbildningsnivå enligt följande 

kategorisering:  

- båda har högre utbildning (referenskategori) 

-  endast kvinnan har högre utbildning 

-  endast mannen har högre utbildning 

- ingen har högre utbildning 

Kategorin ”högre utbildning” innefattar eftergymnasial utbildning, KY-utbildning och 

universitetsutbildning. I kategorin ”ej högre utbildning” inkluderas såväl grundskola som 

gymnasium som högsta utbildning. Kategorisering av grupperna har gjorts på detta sätt då det 

är känt att högutbildade oftare skjuter upp barnafödande än de med kortare utbildning (Oláh 

& Bernhardt, 2008). För 13 respondenter saknades information om partners utbildning, och 

dessa har kodats som ”ej högre utbildning”, då det kan antas att man känner till om ens 

partner har högre utbildning.  
 

Respondentens och hans/hennes partners sysselsättning har hanterats på motsvarande vis. En 

variabel för parets sysselsättning har skapats med följande värden: 

- båda är anställda/egna företagare (referenskategori) 

- en är föräldraledig och en är anställd/egen företagare 

- en är anställd/egen företagare, den andra vare sig anställd eller föräldraledig 

- ingen är anställd/egen företagare eller föräldraledig 

Studenter, arbetslösa och personer med övrig sysselsättning kategoriseras som ej anställd/ 

egen företagare. Denna uppdelning utgår ifrån resonemanget att dessa personer troligtvis har 

sämre ekonomisk ställning vilket kan minska benägenheten att utöka familjen. 

Kön - Kvinnor kodas som 1 och män kodas som 0 (referenskategori).  
 

Respondentens ålder - Utifrån variabeln ålder har respondenterna delats in i femårsgrupper: 

25-29 år, 30-34 år (referenskategori), 35-39 år, 40-44 år. Vi antar att individer i den yngre 

åldersgruppen kommer ha en högre benägenhet att vilja utöka familjen, jämfört med individer 

i de äldre åldersgrupperna. 
 

Ej uppväxt i Sverige/Norden - För att skapa denna variabel har vi först delat in variabeln 

födelseland i två kategorier: ”född i annat land” kodas som 1, ”född i Sverige” kodas som 0 
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(referenskategori). Respondenter som ej är födda i Sverige har delats in i två grupper: de som 

är födda utom Norden, och som kommit till Sverige efter 15 års ålder kodas som 1 (kvinnor 

5,0 %, män 9,2 %). Övriga, inklusive de som är födda i Sverige, kodas som 0. Syftet med att 

inkludera denna variabel i analysen, är för att se om benägenheten att utöka familjen kan vara 

relaterad till om individen vuxit upp i Sverige eller ej.  
 

Antal barn - Ett barn kodas som 1, två barn kodas som 0 (referenskategori). Att ha (endast) ett 

barn antas ha ett positivt samband med att vilja utöka familjen, då tvåbarnsnormen är stark i 

Sverige.  

Yngsta barnets ålder - Två år eller yngre kodas som 1. Tre år eller äldre kodas som 0 

(referenskategori). På grund av den så kallade ”snabbhetspremien”, det vill säga om nästa 

barn föds inom 30 månader efter föregående barns födelse, antas yngsta barnets ålder (om 

barnet är två år eller yngre), ha en positiv effekt på barnplaner.  
 

Partners ålder - Partner >44 år kodas som 1, partner 20-44 år kodas som 0 (referenskategori). 

Mycket få individer i urvalet (4 respondenter) hade en partner som var yngre än 25 år, därför 

har denna grupp inkluderats i referensgruppen. Givet att få individer blir föräldrar vid 45 år 

eller högre ålder antas det råda ett negativt samband mellan att ha en partner som är 45 år eller 

äldre och benägenheten att vilja utöka familjen. 

3.4 Analysmetod 

Sambandet mellan beroende variabeln och de förklarande variablerna samt de olika 

kontrollvariablerna undersöks med hjälp av logistisk regressionsanalys. De statistiska 

sambanden redovisas med oddskvoter och signifikansnivåer. I logistisk regressionsanalys ger 

oddskvoter en indikation om sambandets riktning och storlek, om kvoten är större eller 

mindre än 1 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s.131). Signifikansnivån anger sannolikheten att 

sambandet som observeras skulle uppkomma trots att det inte finns i populationen (Edling & 

Hedström, 2003, s. 125), och samband som är signifikanta på endast tioprocentnivån bör 

därför tolkas med viss försiktighet. Nagelkerke’s R2 visar den procentuella reduktionen i log-

likelihoodvärdet som de oberoende variablerna i analysen leder fram till. Detta är alltså ett 

mått på hur väl modellen passar datamaterialet, och anger hur stor del av variansen som 

förklaras av modellen jämfört med om man endast studerar medelvärden av den beroende 

variabeln (Edling och Hedström, 2003, s. 93). 
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4. Resultat 

Avsnittet inleds med en presentation av deskriptiv statistik (tabell 1). Vidare presenteras de 

logistiska regressionsmodellerna (tabell 2). Avslutningsvis presenteras en analys av resultaten. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 1. Deskriptiv statistik. 
 Kvinnor Män Total 

Kön 60,5% 39,5% 100% 
    

Åldersgrupper    
25-29 14,4% 8,0% 11,8% 
30-34 25,1% 23,6% 24,5% 
35-39 29,5% 35,2% 31,8% 
40-44 31,1% 33,2% 31,8% 

    
Yngsta barnet <=2 år 38,4% 45,6% 41,2% 

    
Har ett barn 27,7% 30,8% 28,9% 

    
Till Sverige >15 år 5,0% 9,2% 6,6% 

    
Partners ålder    

20-44 85,9% 100% 91,5% 
>44 14,1% 0% 8,5% 

    
Parets utbildning    

Båda har högre utbildning 42,8% 41,2% 42,2% 
Kvinnan har högre utbildning    21,5% 
Mannen har högre utbildning   9,5% 

Ingen har högre utbildning 26,1% 28,0% 26,9% 
    

Parets sysselsättning    
Båda är anställda/företagare 71,8% 70,4% 71,2% 

En föräldraledig, en anställd/ftg. 17,2% 18,4% 17,7% 
En anställd/företagare 9,9% 10,0% 10,0% 

Ingen anställd 1,0% 1,2% 1,1% 
    

Jämställd arbetsfördelning    
Hushållssysslor 29,2% 36,0% 31,9% 

Omsorg om barn 53,5% 63,6% 57,5% 
    

Jämställda värderingar    
Mors arbete 81,7% 72,4% 78,0% 
Fars arbete 27,2% 36,0% 30,6% 

     
Vill ha barn nu/inom 3 år 34,7% 34,8% 34,8% 

n 383 250 633 
 

Beroende variabel 

En ungefär lika stor andel av männen (34,8 %) respektive kvinnorna (34,7 %) uppger att de 

vill ha barn nu eller inom tre år.  
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Kontrollvariabler 

Av de 633 personer som ingår i undersökningen är det 383 kvinnor och 250 män. Vad gäller 

ålder är gruppen 25-29 år (kvinnor 14,4 %, män 8 %) den minsta, vilket är väntat då denna 

studie fokuserar på individer som redan är föräldrar, och man i Sverige vanligtvis blir förälder 

något senare. Att andelen män är lägre än andelen kvinnor i denna åldersgrupp beror troligen 

på att kvinnor får sitt första barn i yngre åldrar än män (SCB, 2016b). Åldersgruppen 30-34 år 

är referenskategori då denna ålderskategori ligger närmast den genomsnittliga ålder då män 

och kvinnor blir föräldrar för första gången (31,5 år för män och 29 år för kvinnor). Vad gäller 

parets utbildning är det vanligast att båda har högre utbildning (42,2 %). Hos drygt 20 procent 

av paren har endast kvinnan högre utbildning. Att endast mannen har högre utbildning är inte 

lika vanligt (9,5 % av paren). Hos nästan 30 procent av paren har varken mannen eller 

kvinnan högre utbildning. Variabeln som mäter parets sysselsättningsnivå visar att majoriteten 

av respondenterna (71,2 %) lever i ett parförhållande där båda är anställda/egna företagare, 

och 17,7 procent av respondenterna uppger att en är föräldraledig och att en är anställd/egen 

företagare. I drygt 11 procent av fallen är endast en anställd/egen företagare medan den andre 

är arbetslös, student eller har övrig sysselsättning, alternativt att ingen i paret är anställd/egen 

företagare. Knappt 30 procent av respondenterna har ett barn, resterande har två barn. De 

respondenter vars yngsta barn är två år eller yngre utgörs av drygt 40 procent. Vad gäller 

partners ålder, är det ingen av männen som har en partner som är 44 år eller äldre, medan 

motsvarande andel för kvinnorna är drygt 14 procent. Totalt har 6,6 procent av 

respondenterna vuxit upp i ett land utanför Sverige/Norden. 
 

Huvudsakliga förklaringsvariabler 

Vad gäller de huvudsakliga förklaringsvariablerna, observeras en skillnad mellan kvinnors 

och mäns rapportering av arbetsfördelning i hemmet. 53,5 procent av kvinnorna har uppgett 

att de har en jämställd fördelning av omsorg om barn, medan motsvarande siffra för männen 

är 63,6 procent. I frågan om fördelning av hushållssysslor har 29,2 procent av kvinnorna 

uppgett att de har en jämställd fördelning, och för männen är denna siffra 36 procent. Vi 

observerar alltså en relativt stor skillnad (10 procentenheter för omsorg om barn, och sju 

procentenheter för hushållssysslor) i hur kvinnliga respektive manliga respondenter upplever 

arbetsfördelningen i sitt parförhållande. Männen rapporterar en jämställd arbetsfördelning i 

högre grad än kvinnor. Liknande förhållanden har observerats i andra studier, exempelvis 

Torr och Short (2004), som även konstaterar att det finns en tendens till att män överskattar 
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sin egen insats medan kvinnor underskattar sin partners delaktighet i hushållsarbete och 

omsorg om barn. 
 

För påståendet att barn ofta lider av att deras pappa satsar för mycket på sitt arbete, observeras 

att en större andel av männen (36 %) än av kvinnorna (27,2 %) har en jämställd attityd, det 

vill säga ”instämmer” eller ”instämmer starkt” med påståendet. Detta skulle kunna tyda på 

skillnader i attityder angående mäns och kvinnors föräldraroller, och att kvinnor även i vissa 

sammanhang kan ha en tendens att ”spela ner” betydelsen av sin partners roll. Detta är 

möjligen i linje med att kvinnor ibland fungerar som gate keepers för uttag av föräldraledighet 

(Almqvist & Duvander, 2014), alltså i praktiken motsätter sig en jämställd fördelning av 

omsorgen om barnen med sin partner. För påståendet att barn i förskoleåldern blir lidande av 

att deras mamma arbetar är relationen omvänd. En större andel av kvinnorna (81,7 %) än 

männen (72,4 %) uppvisade en jämställd inställning, det vill säga ”tar avstånd” eller ”tar 

starkt avstånd” från påståendet. Sammantaget ser vi alltså att 78 procent av samtliga 

respondenter har en jämställd attityd vad gäller mammans arbete, medan endast 30,6 procent 

har en jämställd attityd vad gäller pappans arbete. Denna kraftiga nivåskillnad skulle kunna 

tolkas som att pappan inte uppfattas som lika ”viktig” för familjen. Det bör dock påpekas att 

dessa mått mäter olika aspekter på jämställdhet för pappor respektive mammor, något vi 

återkommer till i diskussionsavsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

4.2 Logistiska regressionsmodeller 

För att pröva sambanden statistiskt har stegvisa modeller utvecklas, och resultaten av de 

logistiska regressionsanalyserna redovisas i tabell 2. Först inkluderas kontrollvariabler, sedan 

läggs undersökningsvariablerna till steg för steg i modellerna. 

 

Tabell 2. Regressionsmodeller. 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Kön:       
Referens: man 1 1 1 1 1 1 

Kvinna 1,171 1,181 1,267 1,281 1,320 1,320 
Åldersgrupp:       

Referens: 30-34 1 1 1 1 1 1 
25-29 1,877 1,822 1,827 1,808 1,615 1,635 
35-39 0,648 0,634 0,631 0,601* 0,595* 0,578* 
40-44 0,206*** 0,206*** 0,205*** 0,192*** 0,183*** 0,177*** 

Yngsta barns ålder:       
Ref: yngsta >2 år  1 1 1 1 1 1 

Yngsta barnet <=2 år 2,024*** 2,022*** 2,055*** 1,970** 2,048*** 1,990** 
Antal barn:       

Ref: har två barn 1 1 1 1 1 1 
Har ett barn 11,018*** 11,307*** 11,592*** 11,915*** 11,996*** 12,258*** 

Annat ursprung       
Ref: född/uppv.Sve/Nord 1 1 1 1 1 1 
Ej uppv. Sve/Nord15 år 2,128* 2,112 1,872 1,730 2,203 2,067 

Partners ålder:       
Referens: 20-44 1 1 1 1 1 1 

>44 0,260** 0,270** 0,265** 0,267** 0,272** 0,276** 
Parets utbildning:       

Ref: båda högre utbildn. 1 1 1 1 1 1 
Kvinna högre utbildning 1,453 1,517 1,453 1,384 1,441 1,395 

Man högre utbildning 1,745 1,881 1,808 1,738 1,849 1,787 
Ingen högre utbildning 1,190 1,237 1,144 1,143 1,129 1,130 
Parets sysselsättning:       

Ref: båda anställda 1 1 1 1 1 1 
1 f-ledig & 1 anställd 1,101 1,133 1,083 1,082 1,156 1,151 

En anställd 0,829 0,871 0,771 0,722 0,778 0,737 
Ingen anställd 0,516 0,529 0,487 0,410 0,443 0,383 

Arbetsfördelning:       
Ref: trad – hushåll    1 1 1 1 1 
Jämställt – hushåll   0,845 0,879 1,471 0,863 1,251 

Ref: trad – barn   1 1 1 1 1 
Jämställt – barn  1,276 1,339 1,347 3,525** 3,296** 

Värderingar:       
Ref: trad. mors arbete   1 1 1 1 

Jämst. mors arbete   0,620* 0,784 1,291 1,449 
Ref: trad. fars arbete   1 1 1 1 

Jämst. fars arbete   1,381 1,153 1,007 0,867 
Interaktionseffekter:       

(värdering x fördeln)       
Mors arbete x hushåll    0,402  0,497 
Fars arbete x hushåll    1,873  1,784 

Mors arbete x barn     0,219*** 0,243** 
Fars arbete x barn     1,807 1,756 

Intercept 0,216*** 0,190*** 0,240*** 0,228*** 0,160*** 0,161*** 
Nagelkerke R2 0,501 0,503 0,510 0,515 0,523 0,527 

n 633 633 633 633 633 633 
 ***=p≤0,01  **=p≤0,05 *=p≤0,1    
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Modell 1 innefattar samtliga kontrollvariabler. Som den bivariata analysen redan visat, 

observeras ingen signifikant skillnad mellan könen vad gäller planer på att utöka familjen. 

Individer i åldersgruppen 40-44 år är som väntat signifikant mindre benägna att vilja få fler 

barn, jämfört med de individer som tillhör referenskategorin 30-34 år. Det kan tänkas bero på 

att individerna i den äldre ålderskategorin har kommit längre i karriären och att de redan har 

uppnått de antal barn de önskar ha, och alltså inte planerar att ytterligare utöka familjen. Vad 

gäller effekt av partnerns ålder, finns det som antagits en signifikant minskning i benägenhet 

att vilja utöka familjen bland dem som har en partner som är 45 år eller äldre, jämfört med 

referensgruppen ”partner i åldrarna 20-44 år”. De individer som endast har ett barn eller vars 

yngsta barn är två år eller yngre, är signifikant mer benägna att vilja få fler barn. Forskning 

har visat att det finns ett samband mellan högre utbildning och minskad benägenhet att vilja få 

barn (SCB, 2011). I denna studie har dock varken parets kombinerade utbildningsnivå eller 

sysselsättning signifikant effekt på planer att utöka familjen. Mannens respektive kvinnans 

utbildningsnivå och sysselsättningsgrad har även inkluderats som separata variabler i samtliga 

sex modeller, utan parvariablerna. Ingen signifikant effekt observerades för dessa separata 

variabler, och inga nämnvärda förändringar skedde heller med övriga variabler i modellerna. 

Slutligen observeras att de individer som vuxit upp i ett land utanför Sverige/Norden har en 

signifikant högre benägenhet att vilja utöka familjen.  
 

I modell 2 inkluderas de huvudsakliga förklaringsvariablerna vad gäller arbetsfördelningen i 

hemmet (fördelning av hushållssysslor och omsorg om barn), utöver kontrollvariablerna från 

modell 1. Ingen av variablerna för arbetsfördelning visade sig dock ha någon signifikant 

effekt på barnplaner. Variablerna för arbetsfördelning (omsorg om barn respektive 

hushållssysslor) prövades också var och en för sig i separata modeller, utan signifikanta 

resultat. I denna modell har inte längre respondentens uppväxtland någon signifikant effekt på 

barnplaner. Det är möjligt att den effekt som observerades för denna variabel i modell 1 har 

tagits upp av de nya variablerna för arbetsfördelning. I övrigt observerades inga förändringar 

jämfört med modell 1. 
 

I modell 3 inkluderas förklaringsvariabler vad gäller jämställda värderingar (barn blir lidande 

om deras mamma arbetar och barn lider av att deras pappa satsar för mycket på arbetet), 

tillsammans med arbetsfördelning (hushållssysslor och omsorg om barn) i hemmet och 

samtliga kontrollvariabler. För variabeln som mäter jämställda värderingar angående 

mammans arbete observeras nu en signifikant negativ effekt på barnplaner. Detta kan tyda på 
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att individer som har en positiv attityd till mammors delaktighet i den offentliga sfären, 

genom förvärvsarbete, är något mindre benägna att vilja utöka familjen. Variablerna som 

mäter värderingar inkluderades även separat i en modell, utan variablerna för 

arbetsfördelning. Värderingsvariablerna fick dock ingen signifikant effekt, och påverkade inte 

heller nämnvärt modellens variabler. I övrigt observeras ingen förändring jämfört med modell 

2.   

I modell 4 läggs två interaktionsvariabler till, för att pröva interaktion mellan jämställda 

värderingar och fördelning av hushållssysslor, utöver de variabler som inkluderats i modell 3. 

Samtliga variabler är binära, och kodas som 1 eller 0. Detta är en så kallad ”två-

vägsinteraktion” som innebär att man undersöker hur två variabler interagerar och eventuellt 

påverkar varandra, vilket kan leda till att effekten på den beroende variabeln eventuellt 

modifieras (Jaccard, 2001). Det som prövas med interaktionsvariablerna är alltså effekten av 

att 

1) ha jämställda värderingar (kodas som 1) i fråga om mammors förvärvsarbete i relation till 

barn och familj, i kombination med beteende – jämställd fördelning (kodas som 1) av 

hushållssysslor; 

samt att 

2) ha jämställda värderingar (kodas som 1) i fråga om pappors förvärvsarbete i relation till 

barn och familj, i kombination med beteende – jämställd fördelning (kodas som 1) av 

hushållssysslor. 

Ingen av de båda interaktionsvariablerna är signifikanta. Till skillnad från i modell 3 är inte 

heller variabeln som mäter jämställda värderingar angående mammans arbete signifikant i 

denna modell.   
 

I modell 5 inkluderas två andra interaktionsvariabler, för att undersöka om det finns en 

interaktion mellan jämställda värderingar och fördelning av omsorg om barn. 

Interaktionsvariablerna konstrueras på samma sätt som i modell 4, men istället för 

hushållssysslor fokuseras här på fördelning av omsorg om barn. Interaktionsvariablerna kodas 

på följande sätt: 

1) ha jämställda värderingar (kodas som 1) i fråga om mammors förvärvsarbete i relation till 

barn och familj, i kombination med beteende – jämställd fördelning (kodas som 1) av omsorg 

om barn;  

samt att 
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2) ha jämställda värderingar (kodas som 1) i fråga om pappors förvärvsarbete i relation till 

barn och familj, i kombination med beteende – jämställd fördelning (kodas som 1) av omsorg 

om barn. 

Variabeln jämställd omsorg om barn får nu en signifikant positiv effekt. Även interaktionen 

mellan jämställda värderingar angående mammors förvärvsarbete och jämställd omsorg om 

barn får signifikant effekt, effekten är dock negativ. Detta innebär alltså att jämställd omsorg 

om barn i sig ökar benägenheten att vilja utöka familjen, när hänsyn tas till samspelet mellan 

beteende och värdering. En konsekvens av att interaktionsvariablerna inkluderats i modellen 

är dock att denna effekt inte gäller hela gruppen, utan endast dem som tillhör 

referenskategorin för värderingar angående mammors förvärvsarbete, alltså de med 

traditionella värderingar.  
 

I modell 6 inkluderas slutligen alla interaktionsvariabler. De signifikanta sambanden från 

modell 5 kvarstår, utöver detta sker inga förändringar. Vi observerar alltså att för par som 

redan har barn, har jämställd fördelning av omsorgen om barn en större betydelse för det 

fortsatta barnafödandet, än jämställd fördelning av hushållssysslor. Den variabel som i 

samtliga modeller har enskilt störst effekt på individens planer på att utöka familjen är om 

respondenten har ett (och inte två) barn. Detta resultat styrker bilden av att tvåbarnsnormen är 

stark i Sverige – det är den vanligaste familjestorleken, och de flesta anger också två barn som 

det ideala antalet barn (SCB, 2014; Oláh, 2015). Att det yngsta barnet är två år eller yngre har 

också en starkt positiv effekt på planer att vilja utöka familjen, i samtliga modeller. Detta 

tyder på att snabbhetspremien (och indirekt dess konsekvenser för familjens ekonomi) har en 

stor påverkan på hur tätt man väljer att få barn. Många familjer kanske även väljer att få barn 

relativt tätt för att sedan kunna lämna småbarnsåren bakom sig. Eftersom inget lämpligt mått 

på inkomst fanns tillgängligt i datamaterialet, inkluderades istället en variabel som mäter 

ekonomiska svårigheter i samtliga modeller. Då denna variabel inte fick någon signifikant 

effekt, samt att inga nämnvärda förändringar skedde med övriga variabler i modellen, 

exkluderades den från analysen.  
 

Test för multikollinearitet genomfördes för samtliga modeller. Ingen av modellerna lider av 

detta problem då ingen av koefficienterna var i närheten av den kritiska gränsen, vilket av 

Midi, Sarkar och Rana (2010) definieras som ett VIF-värde (variance inflation factor) på 2,5. 
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Modellernas förklaringsvärde, mätt som Nagelkerke’s R2 (Edling & Hedström, 2003, s. 93), 

ökar från 0,501 i den första modellen till 0,527 i den sjätte modellen. Dessa värden innebär att 

modellerna förklarar ungefär hälften av variationen i den beroende variabeln. Det bör dock 

noteras att förklaringsvärdet inte ökar nämnvärt då de huvudsakliga förklaringsvariablerna 

inkluderas i modellerna. 

4.3 Resultatanalys 

Analysen tyder på att det finns ett positivt, signifikant samband mellan jämställd fördelning 

av omsorg om barn och planer på att utöka familjen, vilket delvis ger stöd för vår första 

hypotes. Att dela lika på omsorgen tycks alltså bidra till att skapa mer gynnsamma 

förutsättningar för fortsatt barnafödande, vilket är i linje med tidigare forskning om effekten 

av jämställdhet (Kaufman, 2000; Goldscheider et al., 2015). Sambandet är dock endast 

signifikant när interaktionsvariabler, som tar upp effekten av samspelet mellan värderingar 

och arbetsfördelning, inkluderas i modellerna. Fördelningen av hushållssysslor har däremot 

inte någon effekt på planer på att utöka familjen, inte heller när variabeln inkluderades 

tillsammans med interaktioner mellan värderingar och beteende vilket kan ha olika 

förklaringar. Detta resultat stödjer alltså inte vår första hypotes. En viss andel (6,6 %) av 

respondenterna uppgav att en person utanför hushållet var den som oftast skötte städning. En 

ökande tendens att köpa städtjänster skulle på sikt kunna bidra till att betydelsen av fördelning 

av hushållssysslor minskar. Det centrala resultatet som observeras genomgående i alla 

modellerna är alltså att det som har störst betydelse för planer på att utöka familjen är hur man 

delar på omsorgen om barnen, hushållssysslorna tycks ha en underordnad roll.  
 

Resultaten tyder vidare på att jämställda värderingar angående mammors arbete har en 

signifikant negativ effekt på planer att utöka familjen, när variabeln inkluderas i en modell 

med enbart värderingar och arbetsfördelning, utan interaktionsvariabler. En tänkbar orsak till 

detta skulle ha kunnat vara att en stor andel av individerna med en jämställd inställning till 

mammors förvärvsarbete redan har två barn och inte planerar att få flera. En bivariat analys av 

materialet stärker dock inte detta antagande. Vi ser inte heller en högre andel med positiv 

inställning angående mammors förvärvsarbete bland de respondenter som själva är anställda 

eller vars yngsta barn är två år eller yngre, det vill säga individer som själva är 

förvärvsarbetande småbarnsföräldrar.  
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De respondenter i vårt material som har den högsta benägenheten att vilja utöka familjen är 

alltså de individer som jämställt delar på omsorgen om barnen, men som har traditionella 

värderingar angående mammors förvärvsarbete. Inspirerad av studien av Fahlén och Oláh 

(2013) har vi, på liknande vis, beräknat sannolikheten att vilja utöka familjen utifrån 

samspelet mellan beteende och värderingar, detta presenteras i figur 2. Detta resultat talar 

emot vår andra hypotes, att en samstämmighet mellan värderingar och beteende skulle öka 

benägenheten att vilja utöka familjen. Resultaten från Oláh och Gählers studie (2014) om 

sambandet mellan jämställdhet i parförhållanden och separation, skiljer sig alltså från 

resultaten av vår studie. Oláh och Gählers resultat tydde på att samstämmighet mellan 

värderingar och beteende ger större stabilitet i parförhållandet. De fann även att par med 

jämställda värderingar och jämställt beteende separerade i mindre utsträckning än andra par. 

En orsak till de skilda resultaten kan vara att studierna avser olika typer av mekanismer, och 

därför inte går att likställas. Vad vi ser är alltså att det finns ett sorts samband, men att detta 

samband inte fungerar på det sätt som antogs. Det är möjligt att den inställning som 

kategoriserats som ”traditionell värdering” representerar en högre grad av 

”familjeorientering” i betydelsen att man är ”mer intresserad av att leva familjeliv än av att 

göra karriär”. Det bör dock påpekas att endast en mindre del av urvalet, 24 kvinnor (6,2 %) 

och 38 män (15,2 %), har traditionella värderingar angående mammors förvärvsarbete, i 

kombination med en jämställd fördelning av omsorg om barn. Resultatet bör därför tolkas 

med viss försiktighet.  
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Figur 2. Sannolikheten2 att vilja utöka familjen, utifrån 

kombinationer av arbetsfördelning av omsorg om barn och 

värdering gällande mors arbete. 

 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan planer på att 

utöka familjen och jämställdhet i parrelationer. Jämställdhet operationaliserades som 

jämställd fördelning av omsorg om barn, jämställd fördelning av hushållsarbetet, samt 

jämställda värderingar angående mammors respektive pappors förvärvsarbete. Nedan följer en 

diskussion av de huvudsakliga resultaten. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet samt 

reliabilitet, studiens begränsningar samt i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara. 

5.1 Slutsatser och fortsatt forskning 

Ett av studiens huvudresultat, sambandet mellan jämställd fördelning av omsorg om barn och 

högre benägenhet att vilja utöka familjen, är i linje med Goldscheider et al.’s (2010, 2015) 

                                                
2 Sannolikheterna räknas ut på följande sätt: sannolikhet = exp(logit) / (1 + exp(logit)). 
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perspektiv om de två delarna i gender revolution. Givet att kvinnor och mödrar sedan flera 

decennier är delaktiga i den offentliga sfären, i utbildning och på arbetsmarknad, är mäns 

aktiva deltagande i familjen en förutsättning för att hålla fertiliteten på en relativt hög och 

stabil nivå. Att män prioriterar ett aktivt deltagande i familjen över karriär, betecknar 

Kaufman (2000) familjeorientering, och menar vidare att när män och kvinnor delar jämställt 

på ansvaret för försörjning och omsorg om barn och hem, bidrar detta till att stärka familjen.  
 

Ett av resultaten vi ser, att jämställda värderingar angående mödrars förvärvsarbete har ett 

samband med lägre benägenhet att vilja utöka familjen, är i linje med bland annat Westoff och 

Higgins (2009) resultat, som i en studie observerar att män med jämställda värderingar 

angående kvinnors roller i den offentliga sfären, har en minskad benägenhet att vilja få barn. 

Även McDonald (2000a) påtalar sambandet mellan jämställdhet i den offentliga sfären och en 

minskad fertilitet, när jämställdheten i den privata sfären inte hunnit ikapp, vilket motsvarar 

Goldscheider et al.’s (2010; 2015) resonemang om de två delarna av gender revolution.  
 

Det var emellertid inte värderingar angående den offentliga sfären vi avsåg att studera, utan 

värderingar avseende mäns och kvinnors roller i den privata sfären. De variabler som har 

använts för att mäta värderingar angående mäns och kvinnors förvärvsarbete i kombination 

med omsorg om barn, är vedertagna mått som frekvent används i studier om jämställdhet i 

olika sfärer. Som Goldscheider et al. (2010) påpekar, är det dock av största vikt att man i 

studier som handlar om påverkan av jämställda värderingar på fertilitet, är tydlig med vilken 

sfär som avses när man mäter attityder. Oklarheter i detta avseende kan leda till svårigheter att 

förstå mekanismerna bakom observerade samband, eller till att felaktiga slutsatser dras om 

sfärerna inte tydligt avgränsas. Vad gäller vår studie bör det särskilt poängteras att påståendet 

om mammors arbete kan ge utrymme för olika tolkningar, och antagligen representerar 

inställningen till mammors delaktighet i den offentliga sfären snarare än jämställdhet i 

familjen. Givet att utvecklingen i Sverige har kommit långt enligt definitionen av den andra 

demografiska transitionen, är det inte oväntat att en så pass hög andel (78 %) svarar 

”jämställt” på påståendet om kvinnors och mammors förvärvsarbete. Att ha en viss åsikt 

angående kvinnors roller i den offentliga sfären (att småbarnsmödrar kan förvärvsarbeta utan 

att deras barn blir lidande), har inte automatiskt ett samband med vilken inställning man har 

angående fördelningen av hemarbete och omsorg om barn. Om man ställer sig följdfrågan 

”vem tar hand om barnen när mamman arbetar?”, är det tänkbart att man får olika svar av 

individer som har svarat ”jämställt” på påståendet om mammors arbete. Somliga tänker 
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kanske att det är pappan som tar hand om barnen, medan någon annan tar för givet att 

mamman arbetar deltid och att hon fortfarande är den som tar det största ansvaret för 

omsorgen om barnen. Kvinnors förvärvsarbete och delaktighet i den offentliga sfären hänger 

samman med den första delen av gender revolution, medan mäns delaktighet i familjen och 

hemmet hör till den andra delen (Goldscheider et al., 2010; Goldscheider et al., 2015). 
 

58 personer (9,2 %) i studien har ”jämställda värderingar” angående pappors arbete, i 

kombination med ”traditionella värderingar” angående mammors arbete. Detta innebär att de 

håller med om påståendena att barn ofta lider av att deras pappa satsar för mycket på arbetet, 

samt att barn i förskoleåldern blir lidande om deras mamma arbetar. Kan man säga att dessa 

personer är ”mer familjeorienterade” än övriga? Det vore intressant att undersöka vad 

familjeorientering i en bredare bemärkelse (minskat fokus på karriär och ökat fokus på familj, 

för både män och kvinnor) betyder för benägenheten att vilja få barn, och hur den relaterar till 

vedertagna mått på jämställda värderingar. Om en sådan familjeorientering tar sig uttryck som 

negativ inställning till mammors förvärvsarbete, kan detta felaktigt tolkas som icke-jämställda 

eller traditionella värderingar. För att fånga upp en sådan dimension i relation till exempelvis 

barnafödande, skulle alternativa mått och variabler behöva användas.  

5.2 Begränsningar och metodkritik 

I bearbetningen av datamaterialet har olika val gjorts som kan leda till att vissa nyanser 

förloras. Vi har exempelvis gjort valet att använda en dikotomisering (jämställd och icke 

jämställd) när vi studerar fördelning av hushållssysslor och omsorg om barn eftersom syftet 

med studien var att undersöka effekten av jämställd fördelning på planer att utöka familjen. 

Detta innebär att både traditionella par och “icke-traditionella” par där mannen gör mest 

hemma kategoriseras i samma grupp, vilket kan medföra nackdelar genom att den icke 

jämställda gruppen är heterogen i sina beteenden. Det fanns dock ytterst få i gruppen “icke-

traditionell”, vilket talar mot att hantera denna grupp separat. Som nämnts ovan kan det även 

råda problem med undersökningens begreppsvaliditet i och med att det finns utrymme för 

olika tolkningar av värderingsfrågorna, beroende på respondentens förförståelse eller ideologi. 

Bristande begreppsvaliditet innebär att det finns brister i överensstämmelsen mellan den 

teoretiska definitionen av ett begrepp och dess operationalisering (Bryman, 2002, s.89 ). Som 

påpekats i föregående avsnitt skulle bättre mått behöva utvecklas för att mäta just värderingar 
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i fråga om jämställdhet, mått som fångar upp attityder till mäns och kvinnors roller i de olika 

sfärerna. 
 

Frågorna som rör beteende, fördelning av omsorg om barn och hushållssysslor, är potentiella 

källor till mätfel eftersom de är subjektiva uppskattningar av vem som gör mest i hemmet som 

bygger på respondentens rapportering av sin egen och sin partners arbetsinsats. Om någon 

överskattar sin egen insats (eller underskattar sin partners insats) i exempelvis omsorg om 

barn, kan detta leda till att de blir felaktigt kategoriserade gällande den dikotoma variabeln 

jämställd arbetsfördelning, vilket minskar studiens reliabilitet (Bryman, 2002, s. 86). I denna 

studie observerades en skillnad mellan män och kvinnor i rapportering om sin egen insats vad 

gäller hushållssysslor och omsorg om barn. Vidare, om upplevelsen av rättvisan i 

arbetsfördelningen är viktig, bör man beakta betydelsen av att kvinnor ofta underskattar sin 

partners insats, och att män ofta överskattar sin insats (Torr & Short, 2004).  
 

Studien baseras på ett relativt litet urval - 633 individer, vilket begränsar dess 

generaliserbarhet och därmed externa validitet (Bryman, 2002, s. 93). Vidare kan det finnas 

en systematik i bortfallet. Det är känt att vissa grupper i lägre utsträckning besvarar 

enkätundersökningar, vilket kan leda till att dessa grupper blir underrepresenterade i 

datamaterialet (Dahmström, 2005). Det kan tänkas att de individer som i högre grad har 

traditionella värderingar är mer benägna att medverka i undersökningar som förknippas med 

familjeliv och familjemönster, men det är för oss okänt hur detta förhållande eventuellt har 

påverkat resultatet. Ett annat känt problem är att undersökningar som rör socialt beteende kan 

ge upphov till “socialt önskvärda svar”, det vill säga att respondenten svarar på ett sätt som 

han eller hon upplever förväntas eller uppskattas av intervjuaren (Bryman, 2002, s. 174). Det 

är värt att påpeka att bortfallet mellan de två insamlingsmetoderna var nästan 3 000 personer. 

Dessa förutsättningar kan bidra till att man inte får en korrekt bild av respondenternas 

verkliga beteende.  
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