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sverige beskrivs ofta internationellt som ett av de mest jämställda länderna. Kvin-
nor förvärvsarbetar idag i nästan lika stor utsträckning som män. Jämför man 

med många andra europeiska länder så är arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i 
sverige högt; 77,2 procent 2011 (eurostat 2011). men arbetsmarknaden är starkt 
könssegregerad och det gäller även det obetalda omsorgsarbetet. ett av de fyra 
jämställdhetspolitiska mål som riksdagen fastslagit är att det ska finnas en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet d v s kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och de ska ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor. möjligheten för såväl kvinnor som män att förena avlönat arbete med 
att ha familj och att kunna vårda relationer med närstående har alltså en central del 
i jämställdhetspolitiken (Regeringen 2011). 

För första gången i som-undersökningarna ställs frågan om ansvar för olika 
omsorgsuppgifter i hemmet. ett syfte med detta är att beskriva hur kvinnor och män 
bedömer att dessa uppgifter fördelas. ett annat syfte är att undersöka vilken betydelse 
erfarenhet av omsorgsarbete kan ha för människors attityder och beteende. På vilket 
sätt kan omsorgsansvar påverka kvinnors och män åsikter i politiska sakfrågor? Är 
personer med erfarenhet av omsorgsarbete exempelvis mer positiva till att satsa på 
ett jämställt samhälle eller mer negativa till att minska den offentliga sektorn? det 
finns teorier och tidigare forskning som visar att erfarenheter och levnadsvillkor 
har betydelse för våra politiska ställningstaganden, ett välkänt sådant exempel är de 
samband som finns mellan ideologi, politiska åsikter och klasstillhörighet (svallfors 
2006).

kvinnors och mäns omsorgsansvar

omsorgsarbete omfattar allt vi gör för att kunna fortsätta existera som människor; att 
vi tar hand om varandra och särskilt de personer som är beroende av andras omsorg. 
Hur omsorgsarbetet är fördelat påverkar kvinnors och mäns liv både i det privata och 
i det offentliga. det påverkar deras förutsättningar i familjen och på arbetsmarknaden. 
Fördelningen av omsorgsarbetet får också konsekvenser för såväl ekonomisk tillväxt 
som välfärdens organisering (löfström 2009). omsorgsarbetet beskrivs ofta som 
den mest ”könade” formen av arbete och i en svensk studie konstaterades också att 
hemarbetet ”inte ens” i sverige är ”genus-neutralt” (evertsson 2004). 

Kvinnors och mäns totala arbetstid är ungefär lika men jämfört med männen 
deltidsarbetar kvinnor i större utsträckning och lägger också mer tid på obetalt 
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omsorgsarbete i hemmet (statistiska Centralbyrån 2010). Även i forskningsstudier 
rapporterar kvinnor att de utför och är ansvariga för en stor andel av det obetalda arbe-
tet (nordenmark 2004; Halleröd 2005; Krantz & lundberg 2006; staland nyman 
2008; Harryson, novo et al. 2012; Rönnblom 2012). den mängd omsorgsarbete som 
utförs följer individens familjesituation. Kvinnors omsorgsansvar påverkas dock mer 
av familjesituationen. deras omsorgsansvar ökar då de blir sammanboende eller får 
barn (nordenmark 2004). i vissa studier har också fördelningen av omsorgsarbetet 
visat sig variera med klasstillhörighet. Halleröd fann exempelvis att högre tjänste-
män var den grupp som rapporterat den jämnaste fördelningen (Halleröd 2005).

ser man till hur kvinnor och män över en längre period fördelat omsorgsarbetet så 
är den långsiktiga trenden att vi tillsammans lägger allt mindre tid på detta arbete. 
i figur 1 visas den tid som kvinnor och män rapporterar för olika aktiviteter och 
hur rapporterad tid i omsorgsarbete förändrats över den senaste tjugoårsperioden.

 

Figur 1 Genomsnittlig tid (minuter per dag) för olika hemarbetsaktiviteter 
avseende åren 1990, 2000 och 2010
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Kommentar: Avser svarande i befolkningen i åldrarna 20-64 år och genomsnittlig tid i hemarbets-
aktiviteter sett över alla veckodagar. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 2011.
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Vad gäller omsorg om barn så har männens andel ökat under de senaste tjugo åren 
och den tid som används för omsorg om andra närstående är ganska lika fördelad 
mellan kvinnor och män. en tydlig förändring över tid kan man också se vad gäller 
den tid vi lägger på matlagning. detta är ett område där kvinnor minskat sin tid 
ganska betydligt medan män ökat den tid man lägger på matlagning (statistiska 
Centralbyrån 2011). 

i figur 1 blir det också relativt tydligt att kvinnor rapporterar att de lägger mer tid 
än män på den typ av omsorgsarbete som förekommer ofta eller dagligen i ett hem, 
såsom matlagning, disk, städning, tvätt och omsorg om barn. männen i undersök-
ningen använder i genomsnitt omkring en timma per dag till hushållsarbete men 
lägger ungefär dubbelt så mycket tid per dag på underhållsarbete som kvinnorna. 

sammanfattningsvis då man undersöker fördelningen av omsorgsarbetet över tid 
i befolkningen så framgår av sCB:s data att kvinnor 1990/91 i genomsnitt gjorde 
62 procent av omsorgsarbetet i hem och familj. i undersökningen från 2000/01 
hade kvinnors andel sjunkit något till 60 procent och vid senaste undersökningen 
från 2010/11 framkom att kvinnor i genomsnitt gjorde 56 procent av det totala 
omsorgsarbetet (molén 2012).

kön, sakfrågor och omsorg

tidigare forskning kring omsorgsarbete har i stor utsträckning fokuserat på själva 
fördelningen av arbetet mellan kvinnor och män och vad denna får för konsekvenser 
när det gäller till exempel hälsa, hel- och deltidsarbete samt löneskillnader. däremot 
finns det inga tidigare svenska studier som undersökt vilken betydelse erfarenheter 
av omsorgsarbete har för människors attityder i politiska sakfrågor. ett av syftena 
med vår studie blir därför att göra en första prövning av om det finns några sådana 
samband. det finns ett flertal teorier som fokuserar på just människors vardags-
erfarenheter (young 1990; Phillips 1995; Kumlin 2002). Vem du är, varifrån du 
kommer, vad du gör och vad du har gjort påverkar enligt dessa teorier dina idéer 
och uppfattningar om verkligheten. erfarenheter som har sin grund i fördelningen 
av omsorgsarbete skulle då kunna betyda att en person med huvudansvar för familj 
och barn delvis har andra åsikter än en person utan detta ansvar. 

Vi vet sedan tidigare att det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män 
både vad gäller ideologiska överväganden, partival och åsikter i sakfrågor (oskarson 
& Wängnerud 1996; oskarson & Rohdén 2002; Rohdén 2003). eftersom omsorgs-
arbetet är så starkt könsuppdelat kan man tänka sig att denna omsorgserfarenhet i 
vissa av dessa sakfrågor är med och skapar genus, det vill säga våra föreställningar 
kring vad det innebär att vara kvinna och man. det skulle i så fall betyda att det är 
erfarenheten av själva omsorgsarbetet och inte det biologiska könet i sig som har 
betydelse för ens åsikter när det gäller exempelvis politiska förslag som är centrala 
ur ett jämställdhetsperspektiv. om omsorgserfarenheten på detta sätt kan förklara 
en del av de könsskillnader som finns är något som vi ska studera i detta kapitel.
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omsorgsansvar i som-undersökningen

För att undersöka hur kvinnor och män bedömer att ansvaret för omsorgsarbetet 
fördelas samt om detta omsorgsansvar har någon betydelse för åsikterna i ett antal 
sakfrågor ställdes följande fråga i 2011 års nationella som-undersökning: ”Hur 
fördelas ansvaret för följande uppgifter inom ditt nuvarande hushåll?” de omsorgs-
uppgifter som efterfrågades var; inköp av mat/hushållsvaror, städning/tvätt/disk, 
matlagning/bakning, underhåll/reparationer, trädgårdsarbete, samt omsorg om barn 
och omsorg om närstående vuxen i eller utanför hemmet. de svarande ombads att för 
varje omsorgsuppgift skatta hur stor del av ansvaret för uppgiften de bedömde låg 
på dem själva respektive på någon annan. en femgradig skala användes där siffran 
1 avsåg ”uppgiften ligger helt på någon annan” och siffran 5 avsåg ”uppgiften ligger 
helt på mig”. i analyser av frågan tolkar vi svaren så att om man angett siffran 3 så 
bedöms man dela lika på uppgiften. För tre av frågorna, omsorg om barn, omsorg 
om närstående vuxen samt trädgårdsarbete fanns även möjlighet att ange att området 
inte är relevant i förhållande till den svarandes situation. den fråga som ställdes 
i som-undersökningen skiljer inte mellan att ha ansvar för uppgiften och själva 
utförandet av denna. Frågan ska alltså förstås som att båda dessa delar innefattas.

det är viktigt att notera att fokus för frågan om omsorgsarbete i undersökningen 
är att analysera hur kvinnor och män som lever i en parrelation säger sig dela detta 
ansvar. de som svarar på frågan är därför enbart de som uppgivit att de lever i 
partnerskap, är gifta eller sambo, oavsett kön på den man lever ihop med. detta 
betyder alltså att de personer som uppgivit att man lever ensam och tar allt ansvar 
själv för omsorgsarbetet inte är med i redovisningen av resultaten. Vi undersöker 
därmed inte de som kanske har mest omsorgsansvar, d v s ensamstående mödrar/
fäder, vilket kan innebära att omsorgsarbetet totalt sett är något underskattat.

Fokus är vilken bedömning de tillfrågade själva gör av den fördelning som gäller 
i det hushåll man ingår i. det är med andra ord den enskildes egen subjektiva upp-
fattning som ligger till grund för undersökningens resultat. i vilken utsträckning 
tycker jag exempelvis att det är jag som i hög grad tar ett ensamt ansvar för det 
omsorgsarbete som behöver utföras i mitt hushåll och i vilken utsträckning upplever 
jag att jag delar ansvaret för detta arbete med min partner. 

Huruvida den enskildes bedömning är korrekt överensstämmande med hur ansva-
ret faktiskt fördelas i hushållet är inte möjligt att säkert veta. det är också viktigt att 
komma ihåg att de tillfrågade inte är kvinnor och män som lever i samma parrelation. 
det framgår inte heller om eller hur mycket den person man lever med förvärvsarbetar.

Delat ansvar vanligast

av naturliga skäl varierar antal svarande för olika omsorgsuppgifter; alla har inte 
ansvar för omsorg om barn eller närstående vuxen, och trädgårdsarbete är inte 
aktuellt för alla. i figur 2 redovisas hur personer som lever i parrelationer i sverige 
bedömer att man fördelar omsorgsarbetet. 
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Figur 2 Bedömning av ansvarfördelning för olika typer av omsorgsarbete i 
hemmet (procent)

Kommentar: Avser frågan: Hur fördelas ansvaret för följande uppgifter inom ditt nuvarande hushåll? 
Svaren avser kvinnors och mäns samlade svar för olika typer av omsorgsarbete.

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

av resultaten i figur 2 framgår att det är ansvaret om barnen som man delar mest 
på. totalt svarar 58 procent att man delar på det omsorgsarbete som hör till att ta 
hand om barn. Även arbetsuppgifter som hör till området omsorg om ”närstående 
vuxen” delas av ganska många (46 procent). detta område delas i samma utsträck-
ning som ansvaret för trädgårdsarbete. För arbetsuppgifter som traditionellt brukar 
räknas till hushållsarbete så svarar 47 procent att man delar på inköp av mat- och 
övriga hushållsvaror och 45 procent uppger att man delar på det omsorgsarbete som 
handlar om tvätt, städning och disk. andelen som svarar att man delar på matlagning 
och bakning är 31 procent. det omsorgsarbete som de svarande uppger att man 
i minst utsträckning delar på är underhåll och reparationer där endast 20 procent 
uppger att man delar detta ansvar lika.

Hur väl stämmer då denna samlade bedömning av fördelning av omsorgsarbete 
överens med hur kvinnor och män var för sig skattar att ansvaret för detta arbete 
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stora skillnader i kvinnors och mäns bedömningar 

i tabell 1 kompliceras bilden av delat ansvar eftersom kvinnor och män bedömer 
ansvaret för olika omsorgsuppgifter mycket olika. 

Tabell 1 Bedömning av ansvarfördelning för olika typ av omsorgsarbete i 
hemmet, kön (procent) 

 Totalt                 Uppgift ligger 
 antal                   helt/mest på                        Uppgiften                    Uppgiften ligger 
Omsorgsaktiviteter svarande               någon annan                      är delad                   helt/mest på mig 
 
  Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
  % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Omsorg om barn 564 10 (29) 25 (70) 50 (146) 67 (183) 40 (115) 8 (21)

Inköp av mat/ hushålls- 
varor 1041 10 (53) 27 (135) 43 (232) 52 (260) 47 (258) 21 (103)

Omsorg om närstående  
vuxen 432 20 (46) 30 (60) 41 (95) 52 (102) 39 (93) 18 (36)

Trädgårdsarbete 897 24 (112) 18 (77) 47 (218) 46 (197) 29 (135) 36 (158)

Städ/Tvätt/Disk 1039 5 (27) 39 (196) 40 (217) 51 (251) 55 (299) 10 (49)

Matlagning/Bakning 1041 10 (56) 51 (252) 28 (150) 34 (169) 62 (336) 15 (78)

Underhåll/Reparation 1030 66 (356) 9 (41) 23 (126) 16 (79) 11 (56) 75 (372)

Kommentar: I analysen är svarsalternativen ansvaret för uppgiften ligger helt på någon annan 
(1) respektive ligger mest på någon annan (2) sammanslagna till en kategori. På samma sätt är 
svarsalternativen ansvaret för uppgiften ligger helt på mig (5) och mest på mig (4) sammanslagna. 
Svarsalternativ tre avser att ansvaret för uppgiften delas lika. Samtliga könsskillnader i tabellen 
har en signifikansnivå på minst 95 procent. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

svaren bekräftar den ojämställda arbetsfördelning i hemmet som tidigare forskning 
och statistik visat. Få män bedömer att de tar hela ansvaret för något annat omsorgs-
arbete än det som berör underhåll och reparationer. Bedömningarna visar att det 
stora ansvaret fortfarande ligger på kvinnorna. av tabell 1 framgår att en större andel 
kvinnor bedömer att hela eller det mesta av omsorgsansvaret ligger på dem. detta 
förhållande gäller för alla typer av omsorg utom underhåll och reparationer samt 
trädgårdsarbete. män gör i sin tur bedömningen att huvudansvaret för omsorgen, 
utom när det gäller underhåll, är delat eller ligger på någon annan än dem själva.

liksom i analysen av den samlade bedömningen av vilka omsorgsuppgifter man 
delar mest lika, så framgår av tabell 1 att det just är omsorgen om barnen som både 
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kvinnor och män bedömer att man delar mest. Hur stor andel av kvinnor respektive 
män som svarat på detta sätt skiljer sig dock väsentligt. Hälften av kvinnorna och två 
tredjedelar av männen anger att detta ansvar delas lika. det är dock här naturligtvis 
också viktigt att notera att frågan inte ställts till kvinnor och män i samma relation. 
skillnaden i ansvar för barnen skulle kunna vara relaterad till att kvinnor ofta tar 
ut en större del av föräldraledigheten. eftersom merparten av denna ledighet tas ut 
då barnen är små så borde resultaten i så fall bli annorlunda om man i analyserna 
undantar dem som har barn i åldrarna 0-3 år. av en sådan kontroll framgår också 
att könsskillnaden minskar, men den försvinner dock inte utan är fortsatt signifi-
kant. detta betyder alltså att skillnaden i bedömningar av ansvaret för omsorgen 
om barnen inte enbart kan förklaras med kvinnors högre föräldraledighetsuttag.

män svarar också att man delar lika på tvätt, disk och städning (51 procent) i 
betydligt högre utsträckning än vad kvinnor anger (40 procent). Vad gäller under-
håll och reparationer är förhållandet dock det omvända; här är det kvinnor som 
i högre utsträckning än män anger att ansvaret för uppgiften är delat. det enda 
ansvarsområde där kvinnor och män är överens om att man delar uppgiften lika 
förefaller vara trädgårdsarbete. 

För att få en mer samlad bild av hur starka de bivariata sambanden är mellan 
olika former av omsorgsansvar och kön använder vi oss av eta-värden. ett eta-värde 
över .30 brukar räknas som relativt starkt i opinionsmätningssammanhang. av 
tabell 2 framgår att det starkaste sambandet mellan kön och omsorgsansvar finns 
för underhåll och reparationer. starka könssamband finner vi också när det gäller 
matlagning, städning, tvätt och disk. den uppgift som här framstår som minst 
”könad” är trädgårdsarbete. sambandet är heller inte så starkt mellan kön och 
omsorg om närstående vuxen. 

Tabell 2 Samband mellan kön och omsorgsansvar (Eta)

   Inköp 
  Omsorg om av mat/  Städ/ Mat- 
 Trädgårds- närstående hushålls- Omsorg Tvätt/ lagning/ Underhåll/ 
Eta arbete vuxen varor om barn Disk Bakning Reparation

Eta .11 .21 .32 .33 .54 .54 .66

Kommentar: Eta är ett sambandsmått som går från 0 till 1. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

en fråga som är relevant att ställa är om det i som-undersökningen går att se 
om omsorgsansvar påverkas av andra faktorer, som ålder, utbildningsnivå, politisk 
ideologi eller om man bor i stad eller på landsbygd. Vissa resultat från tidigare forsk-
ning visar att sådana samband kan finnas. i de som-data som analyseras förefaller 
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kvinnor som är 65 år och äldre ta ett större omsorgsansvar. i denna grupp anger 
exempelvis 80 procent att ansvaret för matlagning och bakning ligger helt eller 
mest på dem. Vad gäller samband mellan omsorgsansvar och utbildningsnivå samt 
omsorgsansvar och politisk ideologi, d v s placering på vänster-högerskalan, finner 
vi inga signifikanta skillnader. om vi enbart fokuserar analysen på dem som anger 
att de delar lika så finner vi att kvinnor och män som bor i storstäder (stockholm, 
Göteborg och malmö) rapporterar att de i högre utsträckning delar sitt omsorgsan-
svar gällande inköp och matlagning med sin partner än de som bor på landsbygden. 
dock finns ingen skillnad mellan storstad och landsbygd då det gäller att ta ansvar 
för omsorg om barn.

omsorgsansvar och åsikter 

Vi har konstaterat att det finns skillnader i bedömningar och fördelning av omsorgs-
ansvar. Vissa typer av omsorg är också mer tydligt könsuppdelade än andra, till 
exempel städning, matlagning och underhåll. Vi ska nu gå vidare i analysen och 
undersöka om dessa skillnader i kvinnors och mäns erfarenheter av omsorgsarbete 
kan bidra till en ökad förståelse av de könsskillnader som finns mellan kvinnors och 
mäns åsikter i vissa sakfrågor. Vi kommer då att fokusera på sådana politiska förslag 
som är centrala ur ett jämställdhetsperspektiv och där tidigare forskning har visat 
att det finns relativt stora könsskillnader.

att fördjupa sig i könsskillnader och omsorgserfarenhet i relation till opinion kan 
vara viktigt ur flera aspekter. Resultaten från de senaste riksdagsvalundersökningarna 
(oscarsson & Holmberg 2008; oscarsson & Holmberg 2011) visar till exempel att 
kön kombinerat med generation är en politisk konfliktlinje som kan komma att 
förstärkas i framtiden. Våra frågeställningar berör därmed en potentiell förändring av 
vilka konfliktlinjer det är som dominerar våra attityder och beteenden som väljare och 
samhällsmedborgare. eftersom betydelsen av ansvar för omsorgsarbete inte tidigare 
har studerats i förhållande till åsikter i politiska sakfrågor får undersökningen dock 
ses som ett inledande test. För att genomföra en mer utvecklad analys av sakfrågorna 
behöver även betydelsen av andra centrala faktorer som politisk ideologi och social 
klasstillhörighet tas i beaktande. 

de fyra sakfrågor som vi väljer att fokusera på i den här studien är sådana som 
sedan 1970- och 80-talen funnits med i som-undersökningarna samt i de svenska 
valundersökningarna. tre av dem hör till de politiska förslag där könsskillnaderna 
dessutom är som störst. två av förslagen har en tydlig koppling till arbetsdelningen 
mellan könen och till människors villkor på arbetsmarknaden och i hemmet: att 
minska den offentliga sektorn och att införa sex timmars arbetsdag. ett av förslagen 
har drivits hårt av delar av kvinnorörelsen och är relaterat till sexualitet och synen 
på kvinnors kroppar: att förbjuda alla former av pornografi. den fjärde frågan kan 
sägas vara ett slags mått på jämställdhetsideologi. där får svarspersonerna ange vad 
de anser om förslaget att satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor 
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och män. Fem svarsalternativ finns att välja bland för samtliga frågor: mycket bra 
förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag samt 
mycket dåligt förslag. 

synen på den offentliga sektorns storlek har funnits med i som-undersökningarna 
sedan de startade 1986. Redan från början framträdde åsiktsskillnader mellan kvin-
nor och män som visar att kvinnor i lägre utsträckning än män är beredda att skära 
ner i den offentliga verksamheten (Rohdén 2003). en förklaring som förts fram till 
detta resultat är kopplat till kvinnors erfarenheter och intressen. Kvinnor är så att 
säga dubbelt beroende av den offentliga sektorn. dels för att de i betydligt större 
utsträckning än män är offentligt anställda, dels för att de i större utsträckning än 
män konsumerar offentlig service (oskarson & Rohdén 2002; Hensing, Holmgren 
& Rohdén 2009).

Även frågan om sextimmarsdag visar könsskillnader som är stabila över tid. År 
1976 tillfrågades befolkningen för första gången i valundersökningarna om sin 
inställning till förslaget om att införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbe-
tande. Vid samtliga mätningar sedan dess har kvinnor varit mer positiva än män till 
förslaget. Generellt sett återfinns också könsskillnaderna inom varje parti (Rohdén 
2003). ett centralt argument som framförts i debatten om sextimmarsdag är att 
det framför allt är kvinnor som skulle tjäna på en sådan reform. detta hänger ihop 
med att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för omsorgsarbetet. enligt 
förespråkarna för sextimmarsdag skulle arbetstidsförkortningen kunna medföra att 
heltidsarbetande män i högre grad får ta sin del av detta ansvar samt att konflikten 
mellan heltidsarbete och familj skulle minska. 

den sakfråga som över tid har visat allra störst skillnader mellan män och kvinnor 
är den som handlar om att förbjuda alla former av pornografi. Frågan började mätas 
i valundersökningen 1976. Bland kvinnor är majoriteten som är för ett pornografi-
förbud stabil sedan den andra mätningen 1979. av tidigare forskning framgår också 
att män i samtliga partier utom vänsterpartiet, är betydligt mer negativa till detta 
förslag än kvinnor (oskarson & Wängnerud 1996). i frågan som berör pornografi 
förväntar vi oss inte att det ska finnas något samband med omsorgsansvar av olika 
slag, även om frågan har ett starkt samband med kön. Förslaget om att förbjuda 
pornografi används här som en kontroll för könssamband. 

den fjärde frågan om att satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvin-
nor och män har funnits med i som- och valundersökningarna sedan 1991. Även 
när det gäller detta förslag finns skillnader i åsikter mellan kvinnor och män, men 
här är sambandet med kön betydligt svagare. detta beror på att spridningen i svaren 
på frågan är liten, och har varit så sedan den började mätas. en stor majoritet av 
samtliga respondenter anger ganska bra eller mycket bra förslag när de svarar på frågan. 

erfarenhet av omsorgsansvar kan påverka politiska åsikter

i den första analysen undersöker vi om de samband mellan de fyra sakfrågorna och 
kön som tidigare forskning visat på även återfinns i som-undersökningen från 2011.
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Tabell 3 Åsikter i fyra jämställdhetspolitiska sakfrågor, kön (procent, 
procentdifferens och balansmått) 

    Procent- 
 Total Kvinna Man differens 
 % (n) % (n) % (n) (kvinna–man)

Minska den offentliga sektorn
Bra 25 (251) 19 (98) 32 (153) -13
Varken eller 30 (297) 31 (157) 29 (140) +2
Dåligt 45 (440) 50 (252) 39 (188) +11
Balansmått (bra–dåligt) -20 -31 -7

Införa sex timmars arbetsdag
Bra 47 (470) 56 (293) 36 (177) +20
Varken eller 22 (225) 20 (107) 24 (118) -4
Dåligt 31 (318) 24 (123) 40 (195) -16
Balansmått (bra–dåligt) +16 +32 -4

Satsa på ett samhälle med  
ökad jämställdhet
Bra 82 (834) 85 (449) 79 (385) +6
Varken eller 15 (152) 13 (67) 17 (85) -4
Dåligt 3 (32) 2 (12) 4 (20) -2
Balansmått (bra–dåligt) +79 +83 +75

Förbjuda alla former av  
pornografi
Bra 40 (380) 56 (476) 23 (104) +33
Varken eller 24 (235) 23 (116) 26 (119) -3
Dåligt 36 (341) 21 (105) 51 (236) -30
Balansmått (bra–dåligt) +4 +35 -28

Kommentar: I ”bra” ingår de personer som svarat mycket bra eller ganska bra förslag på frågorna. 
I ”dåligt” ingår de som har svarat mycket dåligt eller ganska dåligt förslag. I tabellen redovisas 
enbart resultaten för personer som lever i en parrelation. Procentdifferensen anger skillnaden mellan 
kvinnor och män. Balansmåttet anger skillnaden mellan dem som svarar bra förslag och dem som 
svarar dåligt förslag. p-värdena anger vilka könsskillnader som är statistiskt signifikanta. p ≤ 0.05 
för satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet. p ≤ 0.01 för minska den offentliga sektorn, införa 
sex timmars arbetsdag samt förbjuda alla former av pornografi. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011. 

av tabell 3 framgår att de könsskillnader som man tidigare sett i befolkningen visar 
samma mönster bland dem som 2011 lever i parrelationer. Även i denna mätning 
är det förslaget att förbjuda alla former av pornografi som visar störst skillnader 
mellan kvinnor och män. 56 procent av kvinnorna respektive 23 procent av männen 
tycker att detta är ett bra förslag. svagast samband mellan kön och åsikt finns när 
det gäller att satsa på ett jämställt samhälle. Precis som tidigare undersökningar 
visat så är spridningen i frågan liten: 85 procent av kvinnorna och 79 procent av 
männen anser att förslaget är bra.
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Tabell 4 Åsikter i fyra jämställdhetspolitiska sakfrågor, omsorgsansvar 
(procent, procentdifferens och balansmått) 

                Ansvar  Procent-        Ansvar för Procent-        Ansvar för Procent- 
                för barn  differens       matlagning differens        underhåll differens  
 Ja Nej (ja–nej) Ja Nej (ja–nej) Ja Nej  (ja–nej)

Minska den offentliga  
sektorn
Bra 21 28 -7 24 30 -6 29 21 +8
Varken eller 32 29 +3 30 29 +1 30 29 +1
Dåligt 47 43 +4 46 41 +5 41 50 -9
Balansmått (bra–dåligt) -26 -15  -22 -9  -12 -29

Införa sex timmars  
arbetsdag
Bra 52 42 +10 49 39 +10 42 55 -13
Varken eller 21 23 +2 23 21 +2 24 19 +5
Dåligt 27 35 -12 28 40 -12 34 26 +8
Balansmått (bra–dåligt) +25 +7  +21 -1  +8 +29

Satsa på ett samhälle  
med ökad jämställdhet
Bra 79 84 -5 82 82 0 81 81 0
Varken eller 19 12 +7 15 15 0 16 16 0
Dåligt 2 4 -2 3 3 0 3 3 0
Balansmått (bra–dåligt) +77 +80  +79 +79  +78 +78

Förbjuda alla former  
av pornografi
Bra 40 38 +2 45 28 +17 30 56 -26
Varken eller 25 25 0 24 26 -2 26 22 +4
Dåligt 35 37 -2 31 46 -15 44 22 +22
Balansmått (bra–dåligt) +5 +1  +14 -18  -6 +34

Kommentar: Antal svarande varierar mellan de olika frågorna från 937 (förbjud pornografi och 
ansvar för barn) till 1012 (satsa på jämställt samhälle och ansvar för matlagning). I ”bra” ingår de 
personer som svarat mycket bra eller ganska bra förslag på frågorna. I ”dåligt” ingår de som har 
svarat mycket dåligt eller ganska dåligt förslag. I tabellen redovisas enbart resultaten för personer 
som lever i en parrelation. Procentdifferensen anger skillnaden mellan dem som har ansvar och 
dem som inte har ansvar för olika typer av omsorg. Balansmåttet anger skillnaden mellan dem 
som svarar bra förslag och dem som svarar dåligt förslag. p-värdena anger vilka omsorgsskillnader 
som är statistiskt signifikanta. p ≤ 0.10 för minska den offentliga sektorn och ansvar för barn eller 
matlagning. p ≤ 0.01 för minska den offentliga sektorn och ansvar för underhåll; införa sex tim-
mars arbetsdag och ansvar för barn, matlagning eller underhåll; satsa på ett samhälle med ökad 
jämställdhet och ansvar för barn samt förbjuda alla former av pornografi och ansvar för matlagning. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

i tabell 4 redovisas motsvarande bivariata analys när det gäller sakfrågorna och män-
niskors omsorgsansvar. Här har vi valt att enbart redovisa resultaten för tre av våra 
omsorgsvariabler. de vi väljer är ansvar för omsorg om barn, ansvar för matlagning 
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samt ansvar för underhåll och reparationer. omsorg om barn väljer vi eftersom 
detta är det omsorgsansvar som våra tidigare analyser visat att kvinnor och män i 
störst utsträckning bedömer att de delar lika. samtidigt är också sambandet med 
kön starkare för denna typ av omsorg än för de andra relativt jämställda ansvars-
områdena (trädgårdsarbete samt omsorg om närstående vuxen). det finns därför 
goda förutsättningar att undersöka hur kön och omsorg samvarierar. ansvar för 
underhåll och reparationer väljer vi eftersom det är det omsorgsområde där män 
bedömer att de tar störst ansvar, detta område är med andra ord det som är mest 
”manligt könat”. På motsvarande sätt kan matlagning respektive städ/tvätt/disk 
beskrivas som de mest ”kvinnligt könade” omsorgsuppgifterna. Här väljer vi att 
fokusera på ansvaret för matlagning eftersom detta är den omsorgsform av de två 
som i minst utsträckning påverkas av RUt, d v s möjligheten att göra skatteavdrag 
för så kallade hushållsnära tjänster. 

av tabell 4 framgår att det finns statistiskt signifikanta bivariata samband mellan 
omsorgsansvar och åsikter i framför allt två av förslagen: införa sex timmars arbets-
dag och minska den offentliga sektorn. starkast är sambanden i frågan om sextim-
marsdag, där 52 procent av dem som har ansvar för barn respektive 49 procent av 
dem som har ansvar för matlagning anser att förslaget är bra, mot 42 respektive 39 
procent av dem som inte har ansvar för barn eller matlagning. intressant att notera 
är att det också finns ett statistiskt signifikant samband mellan ansvar för omsorg 
om barn och att satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Här ser dock sambandet kanske inte riktigt ut som förväntat. Bland dem som 
har ansvar för barn är det en lägre andel (79 procent) än bland dem som inte har 
ansvar för barn (84 procent) som tycker att det är ett bra förslag att satsa på ökad 
jämställdhet. när det gäller frågan om förbud mot porr finns det inget statistiskt 
signifikant samband med omsorg om barn. däremot är sambandet mellan matlag-
ning och åsikt om ett förbud mot porr statistiskt signifikant. 

i de avslutande analyserna av sakfrågorna ska vi försöka se i vilken utsträckning en 
del av könsskillnaderna kan förklaras av om människor har erfarenhet av omsorgs-
ansvar eller inte. Viktigt att ha i åtanke är att det i vissa av grupperna som redovisas 
i tabellerna är mycket få personer som ingår, vilket medför att det blir svårare att 
uttala sig om resultaten. För att få mer stabila mätningar i vissa fall behövs därför 
ytterligare undersökningar.

i tabell 5 redovisas resultatet för förslaget om att minska den offentliga sektorn.



Påverkar omsorgsansvar våra åsikter?

119

Tabell 5 Minska den offentliga sektorn, kön, omsorgsansvar (procent)

             Kvinna             Man             Kvinna            Man            Kvinna         Man  
              Ansvar              Ansvar             Ansvar för          Ansvar för          Ansvar för          Ansvar för 
               för barn              för barn            matlagning         matlagning          underhåll           underhåll 
               (n=494)               (n=476)               (n=506)              (n=480)               (n=503)             (n=475)  
 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Bra 16 23 37 34 20 14 30 34 20 19 32 37
 (39) (57) (55) (94) (90) (8) (71) (82) (35) (62) (138) (15)

Varken eller 31 30 32 27 31 29 29 29 33 30 29 19
 (76) (75) (62) (77) (140) (16) (68) (72) (57) (100) (128) (8)

Dåligt 53 47 40 39 49 47 41 37 47 51 39 44
 (127) (120) (78) (110) (220) (32) (98) (89) (80) (169) (168) (18)

Kommentar: Signifikanta effekter av kön finns för alla tre typer av omsorgsansvar (minst 95 
procents signifikansnivå). Inga effekter av omsorg är signifikanta vare sig bland kvinnor eller män. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

som framgår av tabellen ser det i frågan om att minska den offentliga sektorn inte 
ut att finnas några statistiskt signifikanta effekter av omsorgsansvar vare sig bland 
kvinnor eller män. den könsskillnad som finns i frågan går alltså inte att förklara 
med utgångspunkt i svarspersonernas ansvar för barn, matlagning eller underhåll.

i tabell 6 görs motsvarande analys för förslaget om att införa sex timmars arbetsdag.

Tabell 6 Införa sex timmars arbetsdag, kön, omsorgsansvar (procent)

             Kvinna             Man             Kvinna            Man            Kvinna         Man  
              Ansvar              Ansvar             Ansvar för          Ansvar för          Ansvar för          Ansvar för 
               för barn              för barn            matlagning         matlagning          underhåll           underhåll 
               (n=508)               (n=483)               (n=520)              (n=488)               (n=517)             (n=481)  
 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Bra 61 51 42 33 55 66 39 34 54 57 37 35
 (151) (134) (83) (92) (255) (36) (94) (82) (95) (194) (161) (14)

Varken eller 20 20 21 26 22 9 25 23 24 19 24 20
 (49) (53) (42) (74) (101) (5) (60) (58) (42) (64) (108) (8)

Dåligt 19 29 37 41 23 25 36 43 22 24 39 45
 (47) (74) (75) (117) (109) (14) (89) (105) (40) (82) (172) (18)

Kommentar: Signifikanta effekter av kön finns för alla tre typer av omsorgsansvar (99 procents 
signifikansnivå). För kvinnor finns signifikanta effekter av ansvar för barn (95 procents signifikans-
nivå) och ansvar för matlagning (90 procents signifikansnivå).

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.
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när det gäller förslaget om sextimmarsdag är sambandet med kön fortsatt starkt även 
när man för in omsorgsansvar i modellen. skillnaden mot frågan om den offentliga 
sektorn är dock att vi här ser att en del av könsskillnaderna kan förstås som ett resultat 
av det omsorgsansvar framför allt kvinnor tar när det gäller barn och matlagning. 
Här finns det statistiskt signifikanta effekter som visar att kvinnor med ansvar för 
barn är mer positiva till förslaget (61 procent tycker det är ett bra förslag) än kvin-
nor utan ansvar för barn (51 procent anser motsvarande). Bland män ser mönstret 
likadant ut, även om effekterna av omsorgsansvar här inte är statistiskt signifikanta.

i frågan om att satsa på ökad jämställdhet var det ett av omsorgsområdena som 
hade ett statistiskt säkerställt bivariat samband och det var ansvaret om barn. Vi har 
därför i tabell 7 analyserat effekterna av kön respektive omsorg om barn. 

Tabell 7 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet, kön, omsorgsansvar 
(procent)

  Kvinna    Man 
 
  Ansvar för barn  Ansvar för barn 
  (n=508)   (n=483) 
 Ja  Nej Ja  Nej

Bra 83 (208)  87 (227) 74 (147)  82 (231)

Varken eller 15 (38)  10 (27) 24 (48)  13 (37)

Dåligt 2 (4)  3 (8) 2(5)  5 (14)

Kommentar: En signifikant effekt av kön finns bland personer som har omsorgsansvar för barn 
(95 procents signifikansnivå). En signifikant effekt av omsorgsansvar för barn finns bland män (99 
procents signifikansnivå).

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

Resultaten i tabell 7 tillsammans med de resultat vi redogjort för tidigare visar att 
sambanden mellan kön, omsorgsansvar och jämställdhetspolitiska förslag inte är enkla 
och att det finns anledning att fördjupa sig ytterligare i frågorna. Både bland kvinnor 
och män märks samma mönster när det gäller effekten av omsorg på inställningen 
i frågan om att satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet. lägst andel positiva 
till förslaget finns bland män med ansvar för barn (74 procent av dessa tycker att 
förslaget är bra). Högst andel positiva till förslaget finns bland kvinnor som saknar 
ansvar för barn (87 procent av dessa tycker att det är ett bra förslag).

Vid analysen av åsikterna kring ett förbud mot pornografi är det styrkan i sam-
bandet med kön som dominerar även under kontroll för matlagning (som ju var den 
enda av omsorgsvariablerna som visade ett bivariat samband med frågan). teoretiskt 
sett är det inte heller förväntat att de samband vi ser mellan kön och pornografi ska 
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vara ett resultat av omsorgserfarenheter av olika slag. Könsskillnaderna i denna fråga 
bör snarare vara relaterade till frågor om kvinnors kroppar och objektifieringen av 
dessa samt till ålder (äldre brukar vara mer moralkonservativa och bör i linje med 
detta vara större motståndare till pornografi). det samband vi ser mellan förbud mot 
pornografi och ansvar för matlagning skulle därför kunna förklaras med att äldre 
kvinnor i störst utsträckning tar ett stort helhetsansvar för denna typ av omsorg. 

omsorg och jämställdhet i vardag och politik 

det är fortfarande en lång väg kvar innan omsorgsansvaret är jämnt fördelat. inten-
tionerna i de jämställdhetspolitiska målen är att det ska vara en jämn fördelning 
av det obetalda omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ha möjlighet att ge och få 
omsorg på lika villkor. en slutsats vi kan dra är att resultaten i 2011 års nationella 
som-undersökning stämmer väl överens med tidigare statistik och forskning. 
mönstren består, det vill säga kvinnor bedömer i stor utsträckning att de tar hela 
eller det mesta av ansvaret för alla omsorgsuppgifter utom trädgård och underhåll.
det jämställdhetspolitiska arbetet har under lång tid fokuserats på olika insatser som 
berör omsorg om barn. det är intressant att konstatera att undersökningen tydligt 
visar att det också är inom detta område som kvinnor och män i störst utsträckning 
säger sig dela ansvaret med sin partner; 58 procent uppger att man delar på ansvaret 
för barn. däremot skiljer sig kvinnors och mäns bedömningar åt; 50 procent av 
kvinnorna uppger att man delar på ansvaret jämfört med 67 procent av männen. 
detta mönster framträder för alla omsorgsuppgifter utom trädgård och underhåll.

Kapitlet pekar på att omsorg är en erfarenhet som kan påverka åsikter i politiska 
sakfrågor som berör jämställdhet. Fortfarande är det dock könsvariabeln som visar 
starkast samband med de aktuella åsiktsfrågorna. Framför allt är det resultaten för 
frågorna om sextimmarsdag och den offentliga sektorn som är intressanta att pro-
blematisera. i frågan om sex timmars arbetsdag kan könsskiljelinjen till en del förstås 
som omsorgserfarenhet. Kvinnor med ansvar för barn och/eller matlagning ställer 
sig mer positiva till att införa sextimmarsdag än kvinnor utan ansvar för barn och/
eller matlagning. samma tendens syns bland män med ansvar för barn, även om 
denna inte är statistiskt signifikant i som-underökningen. däremot finner vi inte 
motsvarande effekter av omsorgsansvar när det gäller inställningen till att minska 
den offentliga sektorn. detta kan ha att göra med att sextimmarsdagen för en person 
med ansvar för barn på ett tydligt sätt går att relatera direkt till den egna livssitua-
tionen. Förslaget om att minska den offentliga sektorn är mer abstrakt, det låter sig 
inte lika tydligt omsättas till en praktisk vardagssituation. Kanske hade resultatet 
blivit annorlunda om minskningen av den offentliga sektorn varit uppdelad på mer 
tydligt avgränsade områden, som barnomsorg, äldreomsorg eller skola. 

som vi tidigare nämnt ska de resultat vi presenterar ses som en inledande analys 
av omsorgsansvarets eventuella betydelse för människors åsikter i politiska sakfrågor. 
materialet består av svar från omkring 1 000 personer, vilket medför begränsningar 
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i vilka analyser som är möjliga att göra, till exempel i jämförelserna mellan olika 
grupper och undergrupper. det är också viktigt att lyfta fram att ensamstående 
mödrar och fäder som tar allt ansvar själva för omsorgsarbetet inte finns med i 
analysen. detta innebär sannolikt att omsorgsarbetets betydelse kan ha underskat-
tats, vilket också kan ha påverkat de samband vi ser mellan omsorgserfarenhet och 
åsikter i specifika sakfrågor. det finns som vi bedömer det därför flera anledningar 
att fortsätta undersöka omsorgsansvaret och dess betydelse vid politisk åsiktsbild-
ning. inte bara i relation till kön utan också med hänsyn tagen till andra faktorer 
som vi vet påverkar människors attityder, som till exempel politisk ideologi, ålder 
och klasstillhörighet. 
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