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Sammendrag

Hvordan man velger å dele betalt og ubetalt arbeid i hjemmet har store

økonomiske og sosiale konsekvenser for dem det gjelder. Å studere dette

er viktig for å forstå manglende likestilling i velferdsstater (Goldscheider,

2000). Denne oppgaven undersøker holdninger til fordeling av betalt og

ubetalt arbeid mellom menn og kvinner i Norden.

Det er gjort mye kvantitativ forskning på holdninger til kvinners inn-

tog i arbeidsmarkedet og hvordan dette går overens med deres rolle i

hjemmet, mens holdninger til mannens rolle i hjemmet må derimot sies

å være understudert. Dette bunner først og fremst i manglende spørsmål

som tar opp dette temaet i spørreundersøkelser, men de siste årene har te-

maet stadig oftere blitt inkludert. I 2012 modulen av International Social

Survey Programme (ISSP) finnes spørsmål som trekker frem menns rolle

i hjemmet, og to av disse har jeg benytter meg av. Disse tar opp fordeling

av betalt og ubetalte arbeid mellom kvinner og menn i familien.

Med disse spørsmålene som utgangspunkt konstruerer jeg en typologi

ved hjelp av latent klasseanalyse. Latent klasseanalyse tillater meg å iden-

tifisere latente grupper i et utvalg. Min analyse ga tre grupper, og disse

synes å speile forskjellige idealtyper av familiemodeller. I tillegg til å un-

dersøke i hvilke idealer som finnes, ser jeg på hvordan disse idealene va-

rierer mellom de nordiske landene. Selv om de nordiske landene er like i

mange henseender, så skille de seg også fra hverandre, blant annet når det

kommer til familiepolitikk. Politikk fungerer som et rammeverk og kan

påvirker hva slags idealer man har for familien, hvordan roller skal spilles

og relasjoner mellom disse rollene. Nettopp fordi de nordiske landene lig-

ner gir dette muligheten for å se på nyansene mellom landene. Jeg bruker

også multinomisk logistisk regresjon for å undersøke hvilke sosiale



kjennetegn de ulike familieidealene er forbundet med. Jeg finner tre

ulike familieidealer: et ideal som jeg kaller «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», et som jeg kaller «to-inntekt fulltidsmodell» og til slutt en «to-inntekt

deltidsmodell». I motsetning til hva jeg forventet fant jeg ikke et ideal som

speiler et familiemønster med mannlig forsørger og husmor. For Norden

sett under ett er den største enkeltgruppen en «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», altså en modell hvor kvinner jobber deltid. Ser man på de litt bredere

tendensene er det størst oppslutning om de likestilte (hva jeg legger i dette

diskuteres i oppgaven), eller symmetriske, familiemodellen. Dette er kan-

skje noe overraskende gitt at aldersgruppen til mine respondenter strekker

seg fra 18-75 år. I tråd med mine forventninger har Sverige størst oppslut-

ning om likestilt familiemodell (altså enten en «to-inntekt fulltidsmodell»

eller en «to-inntekt deltidsmodell»). Finland har lavest oppslutning om

likestilte modeller, og er det eneste landet som har en overvekt av idealer

som ikke har likestilte krav til kvinner og menn. Island, Norge og Dan-

mark befinner seg mellom disse ytterpunktene. Hvilke sosiale kjennetegn

som er assosiert med hvilke grupper i hvilke land varierer. I Norden sett

under ett har høyere utdannelse og alder (kontinuerlig variabel) sammen-

heng med oppslutning om likestilte idealer, relativt til en «en-og-en-halv

inntektsmodell».

Resultatene blir diskutert opp mot Goldscheider, Bernhardt og Lappegård

(2015) sin teori om «kjønnsrevolusjonen» og Beckers «spesialiseringstese».

Familiemodellidealene mine blir også diskutert opp mot Lewis (2001) sin

arbeidstakermodell og Frasers normative familieidealer. Det kan se ut til at

de nordiske landene står i en brytningstid, med det en beinet godt plantet

i hver sin halvdel av «kjønnsrevolusjonen».
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Kapittel 1

Innledning

Jeg ønsker å undersøke holdninger til fordeling av betalt og ubetalt arbeid

i familien. Hvordan man velger å dele betalt og ubetalt arbeid i hjemmet

har store konsekvenser for hvordan kvinner og menn lever livene sine.

Ulikhet i tilknytning til arbeidsmarkedet og ulikhet i fordeling av ubetalt

arbeid har både økonomiske og sosiale konsekvenser for de det gjelder,

og er viktig for å forstå manglende likestilling i moderne velferdsstater

(Goldscheider, 2000). Stor grad av spesialisering knyttet til kjønn i for-

bindelse med samliv og foreldrerollen gjør kvinner økonomisk sårbare og

menn sosialt sårbare, kvinners større ansvar i hjemmet begrenser det be-

talte arbeidet og muligheten for forfremmelse, og for menn kan et større

økonomisk forsørgeransvar være begrensende for muligheten til selvsten-

dig tilknytning til barn (Goldscheider, 2000; Hook, 2010).

En symmetrisk familiemodell, med to arbeidstakere og to omsorgsper-

soner, er et politisk mål i mange vest-europeiske land (Kitterød & Lappe-

gård, 2012), inkludert Norden. Ofte betraktes Norden som et homogent

området, og i komparativ forskning grupperes ofte disse landene sammen

som sosialdemokratiske regimer. Selv om landene er like i mange hense-

ender, så skille de seg også fra hverandre, blant annet når det kommer til
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familiepolitikk. Politikk fungerer som et rammeverk og kan påvirker hva

slags idealer man har for familien, hvordan roller skal spilles og relasjoner

mellom disse rollene (Edlund & Öun, 2016). Med andre ord vil et lands

politikk føre til særegenheter for landet det utspiller seg i. Nettopp fordi

de nordiske landene ligner er det derfor interessant å se på nyanser i like-

stilte holdninger mellom disse landene.

Holdninger reflekterer potensiell fremtidig atferdsendring (Krauss 1995),

både når det kommer til egen familie og hvordan man i praksis velger å

dele betalt og ubetalt arbeid innad i familien. Holdninger har derfor po-

tensielt store sosiale og økonomiske konsekvenser for de det gjelder, og

særlig for kvinner. I holdninger ligger det også mulige fremtidige krav til

politisk endring, som igjen kan påvirke fremtidig likestilling. Det er der-

for samfunnsmessig og sosiologisk relevant å se nærmere på holdninger

til familiemønstre.

Målet med denne oppgaven er å undersøke holdninger til fordeling av

betalt og ubetalt arbeid blandt menn og kvinner i Norden. De nordiske

landene blir ofte sett på som foregangsland når det kommer til likestilling,

særlig når det kommer til politikk som skal gjøre det enklere å kombine-

re arbeidsliv og familie. Likevel gjør kvinner fortsatt mest husarbeid (se

for eksempel Bernhardt, Noack & Lyngstad, 2008; Ruppanner, Bernhardt

& Brandén, 2017), tar mer ansvar for omsorg (selv om forskjellene nå må

sies å være små) (Kitterød & Rønsen, 2013) og jobber oftere deltid (se for

eksempel Teigen & Skjeie, 2017). Selv om forskning viser at likestillings-

vennlig politikk gjør folk mer positive til kvinners deltagelse i arbeidsli-

vet, fører ikke nødvendigvis til mer likestilling i hjemmet (Bernhardt mfl.,

2008; Yu & Lee, 2013).

Jeg vil undersøke i hvilke idealer som finnes, hvordan disse idealene
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varierer mellom de nordiske landene, og hvilke sosiale kjennetegn de for-

skjellige familieidealene er forbundet med. Forskningsspørsmålene mine

er som følger:

1. I hvilken grad er det ulike idealer for fordeling av betalt og ubetalt

arbeid mellom kvinner og menn i de nordiske landene?

a) Hvilke ulike idealer finnes?

b) Hvordan varierer disse i oppslutning mellom landene?

2. Er det sammenheng mellom ulike sosiale kjennetegn og idealene for

fordeling av betalt og ubetalt arbeid?

a) Er, og i så fall i hvilken grad, kjønn, alder, utdannelse og om

sosialisering (om mor var i jobb når respondenten selv var barn)

knyttet til sannsynligheten for hvilke idealer man er tilhenger

av i Norden?

Mennenes inntog i familielivet, på det som tidligere var kvinners ene-

merke, har fått relativt lite oppmerksomhet. Interessen for dette feltet er

økende (se blant annet Gupta, 1999; Batalova & Cohen, 2002; Fuwa, 2004;

Hook, 2006; Fuwa & Cohen, 2007; Baxter, Hewitt & Haynes, 2008; Edlund

& Öun, 2016; Bernhardt mfl., 2008; Ruppanner mfl., 2017). Forskning på

menns deltagelse i husarbeid og barneomsorg har hovedsakelig vært kon-

sentrert om faktisk oppførsel via tidsbruksundersøkelser, ikke holdninger.

For å undersøke dette vil jeg bruke data fra International Social Survey

Programme (ISSP) 2012. ISSP har hatt familie og skiftende kjønnsroller

som tema fire ganger (i 1988, 1994, 2002 og 2012). Tidligere har spørsmåle-

ne hovedsakelig handlet om kvinner og deres inntog på arbeidsmarkedet

og hvordan dette går overens med deres rolle i hjemmet; et fokus som har

vært dominerende i spørreundersøkelser generelt (Edlund & Öun, 2016).

Ved å kun se på holdninger til kvinners deltagelse i arbeidslivet får man
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et begrenset bilde (Edlund & Öun, 2016): likestilling handler om begge

kjønn. I 2012 modulen inkluderte ISSP spørsmål som trekker frem menns

rolle i hjemmet, og fokuserer generelt mer på kjønnsrollerelasjoner, makt

og fordeling innenfor husholdet når det kommer til lønnsarbeid, og ube-

talte oppgaver som husarbeid og omsorg (Edlund & Öun, 2016, s. 155).

Noen av disse spørsmålene vil jeg benytte her for å få frem et mer helhet-

lig bilde av holdninger til fordeling av betalt og utbetalt arbeid i hjemmet.

Ved hjelp av latent klasseanalyse (Latent Class Analysis, LCA) vil jeg

identifisere forskjellige grupperinger av holdninger - på tvers av de nor-

diske landene - til hvordan lønnsarbeid og husholdsoppgaver bør fordeles

når barn er under skolealder. Gruppene jeg finner speiler forskjellige fami-

lieidealer, og jeg vil se på hvordan disse familieidealene varierer i utbre-

delse i de forskjellige landene. Deretter vil jeg benytte multinomisk logis-

tisk regresjon for å se på hvor stor sannsynlighet det er for at visse sosiale

kjennetegn (alder, kjønn, utdannelse og om mor var i arbeid før respon-

denten var fyllt 14 år) er assosiert med de enkelte familieidealene.

1.1 Forhold mellom holdning og handling

Sammenhengen mellom holdninger og handlinger er uklar. I en metaana-

lyse av 88 ulike studier som ser på forholdet mellom holdninger og hand-

linger finner Kraus (1995) en signifikant og substansiell sammenheng mel-

lom holdninger og adferd, med andre ord at holdninger kan sies å forutsi

fremtidig handling (Kraus, 1995). Dette er en relativt vanlig antagelse å

legge til grunn når man bruker variabler som går på holdninger. Det be-

tyr ikke at en kan trekke slutninger fra holdninger til hvordan folk faktisk

handler. Folk har en tendens til å svare på holdningsspørsmål i tråd med

gjeldende idealer (Helle-Valle, 2007), og det er heller ikke uvanlig å tilpas-

se preferanser til reelle muligheter, noe som gjerne omtales som adaptive
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preferanser (se Elster, 1983).

1.2 Oppgavens oppbygning

Oppgaven består av seks kapitler. Jeg starter kapittel 2 med å skissere opp

hvordan familiemønstere har endret seg over tid, utvikling i kvinners inn-

tog på arbeidsmarkedet i Norden, utvikling i deling av husholdsarbeid,

en kort inføring i familiepolitiske ordninger i de nordiske landene, og til

slutt en diskusjon om Norden som heterogent område.

I kapittel 3 redegjør jeg for mitt teoretiske bakteppe som består av

Goldscheider mfl. (2015) sitt teoretiske perspektiv, «kjønnsrevolusjonen»,

og for Gary Beckers spesialiseringstese. Deretter nærmer jeg meg forsk-

ningsspørsmålene mine ved å diskutere familiemodeller, henholdsvis Lewis

(2001) sin voksen arbeidstakermodell, og Nancy Frasers normative fami-

lieidealer. Jeg kommer så inn på tidliger forskning. Denne delen er struk-

turert etter forskningsspørsmålene mine: jeg ser først på forskning som tar

for seg familieidealer i Norden, før jeg går over til mer generelle holdnin-

ger til likestilling og ser på forskjeller mellom de nordiske landene. Jeg ser

deretter på sosiale kjennetegn knyttet til ulike egalitære holdninger, før jeg

snevrer meg inn på sosiale kjennetegn knyttet til ulike familieidealer. Dette

resulterer i en rekke forventninger som blir presentert til slutt i kapittelet.

I kapittel 4 presenterer jeg forskningsdesignet mitt, datagrunnlaget,

metoder og deskriptiv statistikk. Jeg bruker først latent klasseanalyse for

undersøke hvilke holdningskonstellasjoner jeg finner i datamaterialet, og

for å se på oppslutning om de ulike idealene i de forskjellige landene. Der-

etter bruker multinomisk logistisk regresjon for å undersøke hvilke sosiale

kjennetegn som er forbundet med de forskjellige gruppene.
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I kapittel 5 presenterer jeg analyseresultatene mine og oppsummerer

hovedfunn, og i kapittel 6 følger jeg opp med å diskutere resultatene opp

mot forventningene mine, og i lys av teoretiske rammeverk og tidligere

empirisk forskning. Masteroppgaven avrundes med noen avsluttende be-

merkninger.
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Kapittel 2

Bakgrunn

I dette kapittelet skisserer jeg den demografiske utviklingen som har skjedd

i de fleste industrialiserte land siden etterkrigstiden. Dagens familiemønst-

re og hva slags holdninger man har til hvordan familien best bør organi-

seres må forstås i lys av de radikale endringene familien som institusjon

har gjennomgått over det siste halve århundret. Den historiske konteksten

man befinner seg i både påvirker og blir påvirket av hva slags familie-

mønster man har og ønsker å ha. Jeg vil redegjøre kort for den deskriptive

siden ved «Den andre demografiske overgang» og tilliggende historiske

perioder av relevans. Det har skjedd store endringer når den kommer til

familiemønstre i denne perioden, men jeg viser at det også har skjedd store

endringer i andre perioder av historien. Deretter vil jeg redegjøre for his-

torisk utvikling av kvinners tilknytning til arbeidslivet i Norden, utvikling

i husholdsarbeid og redegjøre kort for noen familiepolitiske ordninger. Til

slutt vil jeg se på argumentene for å undersøkte de nordiske landene.

2.1 Historisk bakteppe

Tiårene etter krigen (noe landvariasjon) karakteriseres av enkelte som «ek-

teskapets gylne tiår», og bar preg av at folk giftet seg svært tidlig (Noa-
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ck, 2010). Ikke sjeldent brukes denne perioden som målestokk når det er

snakk om familiemønstre(se for eksempel Lesthaeghe, 2010). Ved å vise

til longitudinelle data viser Oppenheimer (1997) at tidlig ekteskap er en

historisk anomali. Både før og etter disse tiårene giftet folk seg senere, og

mange forble ugifte (Oppenheimer, 1997; Noack, 2010). Heller ikke før den

industrielle revolusjon var det slik i Nord-Europa.

Frem mot den industrielle revolusjon var det nord-europeiske familie-

mønsteret dominerende i de nordiske landene. Dette mønsteret var orga-

nisert rundt det enkelte ektepar, med barn. Kjernefamilien var grunnenhe-

ten og husholdsøkonomien var sentrert rundt denne organiseringen. Med

andre ord - ikke som i andre steder i verden - hvor det var vanlig med fler-

generasjonshushold og mer patriarkalske og slektslinjebaserte hushold. Et

annet trekk ved denne ekteskapsbaserte husholdsøkonomien var at barn

og ungdom ofte dro ut og tjente til eget livsopphold i andre hushold, som

tjenestefolk og midlertidig arbeidskraft, såkalt «life cycle service». Dette er

helt særegne trekk for dette familiemønsteret. Med ekteskapet i sentrum

var man mindre avhengig av slekt. Både kvinner og menns arbeid var en

nødvendig del av husholdet, med kvinnene som «deputy husbands». De

var juridisk underordnet mannen, men samtidig uunnværlig som deltaker

i husholdets økonomiske virksomhet. Her tjente de penger til eget livsopp-

hold, og var fristilt familiens kontroll. Det var vanlig med lange opphold

utenfor foreldrehjemmet før de giftet seg, og de giftet seg ofte ganske godt

voksne. Arrangert ekteskap var relativt uvanlig, og var et relativt auto-

nomt anliggende. Den forholdsvise likhet i livsbetingelser mellom kjøn-

nene kan være grunnen til at forskere finner at kvinner hadde mye reell

makt, selv om de ikke hadde juridisk makt. Forholdet var ikke likeverdig,

men den sosiale underordningen var langt svakere enn i mer kollektivt

organiserte patriarkalske systemer. Når det gjelder bondebefolkningen,

har den opprinnelige ekteskapsøkononmien med felles økonomisk ansvar
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hold seg levende i enda sterkere grad. Ideen om forskjellige sfærer for

menn og kvinner, og glorifiseringen av moderskapet og kvinnen tilhøren-

de hjemmet, dukket først opp men romantikken på 1800-tallet(Solheim,

2012).

Selv om ideen om barn innenfor ekteskap med stabil økonomi domi-

nerte på 1800-tallet, betyr ikke det at alle levde slikt i praksis. Nordman-

nen Eilert Sundt, en ufaglært pioner innen demografi og etnologi i Norge,

reiste rundt og dokumenterte levesettet på landsbygda i Norge. Han ble

satt til å finne ut hvorfor de unge var blitt så lettsindige, hvorfor de bodde

sammen og fikk barn før de hadde sikkert levebrød og giftet seg. Hans

undersøkelser førte til bøkene Om Giftermaal i Norge og «Sædelighedstil-

standen i Norge». Han viste her hvordan store fødselstall i 1840-årene førte

til at de unge var så mange, med de konsekvensene det hadde. Slike gene-

rasjonsbølger har fått tilnavnet «Eilert Sundts lov». Han redegjorde også

for hvordan det ble så mange uekte barn, noe som ofte førte til vanskelig-

heter for moren. Han mente nattefrieri og felles natteleie for tjenestefolk

av begge kjønn på gårdene var å skylde. Med andre ord, familiemønstre-

ne varierte selv om idealene ofte var klare (Munthe, 2009).

Perioden fra 1970-tallet og fremover blir ofte referert til som Den andre

demografiske overgang (Second Demographic Transition, SDT). De første

spirene til perioden kom allerede i 1950-årene med stigende skillsmissera-

ter, særlig i USA og Skandinavia. Fra andre halvdel av 1960-tallet begynte

barnetallene å synke. Den seksuelle revolusjon, prevensjon, og likestillin-

gen gjorde sine inntog. Folk utsatte både ekteskapet og det å få barn. Dette

førte til fertilitetsrater på under reproduksjonsnivå i flere land. Folk valgte

andre måter å leve sammen på en ekteskapet, for eksempel samboerskap,

og valget om å få barn ble derfor i stadig større grad fristilt fra ekteskapet

(Lesthaeghe, 2010, s. 212).
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2.1.1 Kvinner inn i arbeidslivet - historisk utvikling i

Norden

Kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet, og dermed overgangen fra en mann-

lig forsørgermodell til en to-inntekts modell, har skjedd gradvis. I en artik-

kel undersøker Ellingsæter (1999) hvordan kvinners individuelle rettighe-

ter har utviklet seg i perioden 1970 til midten av 1990-tallet. Norge er brukt

som hovedcase, med supplerende informasjon om forholdene i Danmark

og Sverige. Valget av Norge begrunnes med at dette landet er det som er

mest tradisjonelt når det kommer til kjønn av de tre Skandinaviske lande-

ne. Ellingsæter (1999) finner at kvinners individuelle rettigheter i forhold

til arbeid styrkes gjennom perioden. Interessant nok var det kvinnebeve-

gelsen som kjempet frem denne rettigheten, ikke arbeiderbevegelsen (El-

lingsæter, 1999, s. 113). Samtidig skal en huske på at arbeiderbevegelsen

var med på sementere kjernefamilien og den mannlige forsørgermodel-

len (Lesthaeghe, 2010, s. 218) under Den (første) demografiske overgang.

Kvinnebevegelsen var også helt sentral i å sikre kvinner rettigheter som

gjordet det mulig å kombinere jobb og familie (Ellingsæter, 1999, s. 113).

Utviklingen av sysselsettingstrender og trender i arbeidsledighet gjen-

nom perioden indikerer at kvinner ikke lenger fungerer som en arbeids-

styrkereserve, men er en viktig del av arbeidsstyrken (se figur 2.1 for en

oversikt over trendene i de nordiske landene). I følge Ellingsæter (1999,

s. 111) har velferdsstaten spilt en sentral rolle i forvitringen av en- for-

sørgermodellen, gjennom å endre tilgang og legitimiteten til forskjellige

forsørgermodeller, via familie, stat og marked, for både for menn og kvin-

ner. Blant sosialdemokratiske velferdsregimer er høy grad av sysselset-

ting, også blant gifte og mødre, et viktig systemisk kjennetegn i følge Esping-
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Andersen (1990). De skandinaviske velferdsstatene er også de som har gått

lengst bort fra en mannlig forsørgermodell som underliggende premiss

(Ellingsæter, 1999). Individuell inntjening er en forutsetning for denne ty-

pen velferdsstat. Dette har blir fulgt av et «fundamentalt kulturelt skift,

synlig i befolkningens holdninger, i normer på arbeidsplassen og rettslig

praksis» (Ellingsæter, 1999, s. 120). Ellingsæter (1999, s. 120) mener dette

er muliggjort av liberale holdninger til samfunnet generelt, og ser mang-

lende tilgang til fulltidsarbeid som et stort problem.

I sammenheng med kvinners inntog på arbeidsmarkedet er det også

viktig å se på hvordan omsorg blir håndtert på et institusjonelt nivå, og

hvordan det knyttes flere rettigheter til dette feltet (Ellingsæter, 1999, s. 121).

Det har skjedd store strukturelle endringer når det kommer til familiepo-

litikk og hvordan de nordiske landene prøver å løse balansen mellom jobb

og familie. Både betalt permisjon, fedrekvote, og kontantstøtteordning er

alle eksempler på dette, selv om de tildels er konstruert med ulike inten-

sjoner for øyet (Sainsbury, 2001). Disse endringene betyr også at menn har

entret omsorgssfæren. Kvinners «hegemoniske plikt til å utføre omsorg»

(hegemonic duty to care) blir utfordret av fedrekvoten i alle de nordiske

landene(Ellingsæter, 1999, s. 122).

2.1.2 Utvikling i husholdsarbeid

Tidsbruksundersøkelser viser at tiden som brukes til husholdsarbeid har

gått betydelig ned siden slutten av 1960-tallet/starten av 1970-årene (Hook,

2010; Kitterød & Rønsen, 2013). (Se figur 2.2 for oversikt over tid brukt

på husholdsarbeid for kvinner og menn i 1990, 2000 og 2010 i Danmark,

Finland, Norge og Sverige.) Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i

rent husarbeid. Termen husholdsarbeid omfatter husarbeid, omsorg, ved-

likeholdsarbeid, innkjøp av varer og tjenester, samt annet husholdsarbeid

(for eksempel planlegging, adminstrasjon, og lignende) (Kitterød & Røn-
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Figur 2.1: Utvikling av kvinnelig deltagelse i arbeidslivet. Kilde: Ortiz-

Ospina og Tzvetkova, 2017

sen, 2013). Det kan se ut til at det har blitt gjort større fremskritt når det

kommer til menns deltagelse i omsorg av barn, enn ved rutinepregede

husholdsoppgaver (Bonke & Esping-Andersen, 2008), noe som indikerer

at det kan være viktig å studere husholdsarbeid og omsorg hver for seg

når ubetalt arbeid skal undersøkes (Goldscheider mfl., 2015, s. 211).

I 1974 brukte norske kvinner i alderen 16-74 år i gjennomsnitt 41 timer

og 25 minutter på husholdsarbeid, mot kun 26 timer og 50 minutter i 2010.

Samme året bruker menn nesten 6 timer mindre tid på slikt arbeid enn

kvinner. Dette er i overensstemmelse med trender i andre land (se Hook,

2010). Grunnen til nedgangen skyldes nok i stor grad tekniske hjelpemid-

ler, og bruk av ferdigvarer (Hook, 2010; Kitterød & Rønsen, 2013), men

også endringer av normer og forventninger kan også være en årsak (Kit-

terød & Rønsen, 2013) Kvinner står fortsatt for en uforholdsmessig stor

andel av den delen som gjelder oppgaver som ikke er tidsfleksible. Dette

kan være problematisk fordi slike oppgaver er forbundet med psykolo-
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gisk stress og dermed tap av velferd. Fordelingen av disse oppgavene ser

ut til ofte å være sterkt knyttet til opplevelsen av urettferdig fordeling av

husholdsoppgaver, og dermed påvirkes kvinners helse og kvalitet på par-

forhold. Det kan også være et reelt hinder for lik deltagelse i arbeidslivet

(Hook, 2010).

Det kan være vanskelig å måle tid når det kommer til omsorgsarbeid.

Aktivt omsorgsarbeid utgjør bare en liten del av total omsorg (Kitterød &

Rønsen, 2013). Det ser ikke ut til at foreldre bruker mindre tid på aktiv

omsorg for barn, selv om kvinner jobber (Bianchi, 2000). Det ser ut til å

være en økning av tid brukt på omsorg både blant kvinner og menn (Kit-

terød & Rønsen, 2013), noe som kan reflektere det som gjerne refereres til

som en «intensivering av foreldreskapet», hvor foreldre forventes å ta en

mer aktiv foreldrerolle (Hays, 1996). Politiske grep, som fedrekvote, ser ut

til å ha en effekt, hvor menn ser ut til å utføre mer omsorg og noe mer

husholdsarbeid, men ikke like mye husarbeid som mødre gjør (Brandth &

Kvande, 1998), se figur 2.2.

Når det kommer til forskjeller mellom landene ser det ut til at unge

par i Sverige både har mer likestilte holdninger og deler husholdsoppga-

ver mer likestilt enn i Norge. Dette skyldes sannsynligvis at Sverige har en

lengre tradisjon for likestilling og har sterkere normer rundt dette i sam-

funnet, og at disse normene er mer «institusjonalisert» i offentlig politikk

- og dermed demonstrerer stiavhengighet Bernhardt mfl. (2008).

2.1.3 Familiepolitikk i Norden

Ellingsæter (1998) mener politikk og institusjoner er viktig å undersøke

fordi holdninger former (og formes) av velferdspolitikk (Ellingsæter, 1998;

Svallfors, 2007). Ferrarini (2006) argumenterer for at politikk påvirker bor-

gernes handlingsrom, siden valgmulighetene som er tilgjengelige for en-
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Figur 2.2: Tid brukt på husholdsaktiviteter. Kilde: Statistikbanken Nordisk

Minsterråd, 2018

keltpersoner endres. Sjöberg (2004) er mer konkret og hevder at familiepo-

litikk påvirker kjønnsrolleholdninger på to måter: ved å muliggjøre dobbel

inntekt, og ved å signalisere hva som skal betraktes som passende oppfør-

sel. Institusjoner påvirker dermed både verdenssyn og bestemmer normer.

Jeg skal derfor her redegjøre for de viktigste familiepolitiske tiltakene be-

regnet på å avhjelpe familier med å balansere betalt arbeid med det å få

barn.

Barnehage

Behovet for og tilbudet om barnehager vokste frem samtidig med kvin-

ners inntog i arbeidsmarkedet. Fordi et lands økonomiske vekst er avhen-

gig av at så mange som mulig av befolkningen er i arbeid er konsekvensen

en økt interesse for å utvide tilbudet. På 1970 og 1980-tallet utviklet man-

ge europeiske land familiepolitikk som skulle sørge for at kvinner både

fikk barn, men også kunne fortsette å jobbe(OECD, 2017, s. 263). Når det

kommer til de nordiske landene er barnehagedekningen høyest i Dan-

mark, deretter følger Island, Norge og Sverige (se figur 2.3 for oversikt
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over utvikling i barnehagedekning i disse landene). Finland ligger under

OECD-gjennomsnittet (se vedlegg 1). Forskjeller i hvor mange barn som

er i barnehage mellom 0-1 år vil varierer med lengde på permisjonsord-

ninger. Norge sakket lenge akterut når det kommer til barnehagedekning,

men med «barnehageforliket» ble det lovet barnehageplass til alle i løpet

av 2005 («Barnehagereformen», 2013), og uteover 2000-tallet økte barne-

hagedekningen kraftig. På Island har de hatt problemer med «omsorgs-

gap», i perioden mellom endt foreldrepermisjon og før man får barne-

hageplass. Permisjonen på Island er på 9 måneder, mens barn får sjeldent

barnehageplass før de er 18 måneder, og foreldre sliter derfor med et slikt

omsorgsgap. Det er som regel mor som dekker dette omsorgsgapet ved

ulønnet permsjon (Halrynjo & Kitterød, 2016, s. 52). Alle de nordiske lan-

dene ligger blant de seks øverste på listen over penger brukt på barnehage

i OECD-land. Norge ligger på førsteplass og Finland på sjetteplass (se ta-

bell 2 og tabell 1 i vedlegg for mer informasjon).

Foreldrepermisjon og fedrekvote

Alle de nordiske landene har foreldrepermisjonsordninger. I 2014 lå leng-

den på permisjonen på 39 uker på Island, 46 uker1 i Norge, 48 uker i Fin-

land til 52 uker i Danmark, og 69 uker i Sverige. Kompensasjonsgraden er

varierende. Per i dag har alle de nordiske landene, bortsett fra Danmark,

en statlig ordning hvor en del av permisjonen er forbeholdt far. Finland

fikk først en egen fedrekvote i 2013, og ordningen var derfor ikke satt i

verk for tidspunktet for spørreundersøkelsen jeg benytter.

I 2011 var fedrekvoten på henholdsvis 3 måneder (33 % av totalen) på

Island, 10 uker i Norge (21% av totalen), 0 uker i Finland og Danmark, og

14 uker (20% av totalen) i Sverige (se tabell 1 over fedres rettigheter og

1Med 100% kompensasjonsgrad. I tillegg kommer tre uker som mor må ta ut før ter-

min
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Figur 2.3: Andel (%) barn i barnehage 0-2 år og 3-5 år. Kilde: Statistikban-

ken Nordisk Ministerråd, 2018

fedrekvote i Norden som ligger som vedlegg) (Halrynjo & Kitterød, 2016,

s. 94). Danmark er det eneste nordiske landet som i dag ikke har egen

fedrekvote som del av lovgivning. Fedre har rett til to ukers omsorgsper-

misjon innen de 14 første ukene etter fødsel, samtidig som mor er hjem-
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me. I 1998 ble to uker av permisjonstiden satt av til far, men allerede i 2002

ble fedrekvoten avviklet. Hovedargumentet var at arbeidsplassavtaler vil-

le være tilstrekkelig for å sikre fedres rett til tid med barnet. Det er stor

oppslutning om fedrekvoten i alle landene. Fedres bruk følger utvidelser

av kvoten, og det ser ut til at fedrekvoten fungerer normgivende for fars

permisjonsbruk. Far bruker kvoten og mor bruker den delbare permisjon

(se tabell 2.1 og tabell 3 for oversikt over fedres uttak av fedrekvote). Den

samme tendensen finner man i alle de nordiske landene (Halrynjo & Kit-

terød, 2016, s. 95).

Tabell 2.1: Fedrekvote og fedres andel av foreldrepermisjon i nordiske land

(2011)
Norge Sverige Danmark Island Finland

Fedrekvote 2011 10 uker 2 måneder 0 uker 3 måneder 0 uker (bare bo-

nusuker)

Fedres andel av

uttak av total

foreldrepermisjon

i 2011

18 prosent 25 prosent 7 prosent 29 prosent 8 prosent

Kilde: G. Eydal og Rostgaard, 2015, s. 281 slik gjengitt som tabell i Halrynjo og Kitterød,
2016, s. 87

Kontantstøtte

Systemet for kontantstøtte i de forskjellige landene skiller seg fra hver-

andre ved lengde på eksistens, utforming og hvilke argumenter som do-

minerer debatten rundt stønaden. (For detaljer om innhold i de nordiske

kontantstøtteordningene se tabell 2.2 og 6.4). Alle landene tilbyr kontant-

støtteordninger som del av sin nasjonale lovgivning, bortsett fra Island

hvor kun enkelte kommuner tilbyr en slik stønad. Ordningen har eksistert

lengst i Finland, mens Sverige kun har hatt tilbudet en kort periode (Øst-

bakken, 2016). Ordningen er relativ populær i Finland, mens den nesten

ikke benyttes i Danmark og Sverige (Østbakken, 2016, s. 77). Det pekes
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særlig på to viktige faktorer som spiller inn på bruk: lengde og fleksibilitet

på foreldrepermisjon og tilgang på barnehage etter endt foreldrepermi-

sjon. Siden foreldrepermisjonen i Sverige varer til barna er nesten 1.5 år,

kan det av den grunn kan være mindre behov for en slik ordning. Som

kontrast har Danmark, Finland og Island relativt korte permisjonsordnin-

ger (Norge har en mellomlang variant, om man velger lavere kompensa-

sjonsgrad) (Østbakken, 2016, s. 78).

Tabell 2.2: Hvilken aldersgruppe barna må være i for kontantstøtte (2015)
Norge Sverige Danmark Island Finland

Barnets alder 13-23 mnd. 250 dager

-35mnd.

6 mnd

-skolestart

(maks 1 år)

- 9-36mnd

Kilde: Østbakken, 2016, s. 62

De nordiske landene blir ofte sett på som foregangsland når kommer til

politikk som skal gjøre det enklere å kombinere arbeidsliv og familie. Alle

de nordiske landene har relativt lange foreldrepermisjonsordninger, men

Sverige skiller seg ut med en foreldrepermisjon som varer til barnet er nes-

te 1,5 år. Et stykke etter, på en andreplass kommer Norge (om man velger

lavere kompensasjonsgrad). Island berømmes ofte for sin tredelte permi-

sjonsordning, men sliter med «omsorgsgap» mellom permisjontidens slutt

og barnehageplass er sikret. Danmark kjennetegnes derimot ved kortere

foreldrepermisjon, men bygde tidlig ut barnehagetilbud sitt. Finland og

Norge skiller seg ut med lang tradisjon for kontantstøtteordninger, noe

som omtrent er ikke-eksisterende i de andre nordiske landene.

2.2 Norden: samlet området, eller fem land?

Innen komparativ forskning er det vanlig å klassifisere velferdsstater i uli-

ke grupper, for å lettere kunne sammenligne og forstå nasjonale forskjeller

og likeheter. (Esping-Andersen, 1990). I slike sammenhenger havner ofte
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de nordiske landene i samme gruppe og representerer en form for sosial-

demokratisk regime, noe avhengig av hvilke kriterer som legges til grunn

for klassifiseringen (se oversikt Arts & Gelissen, 2002, s. 143-144). Spørs-

målet er om typologier, som den til Esping-Andersen (1990), har analytisk

verdi, eller om forenklingen blir for grov.

Esping-Andersen (1990) sin typologien tar utganspunkt i hvordan vel-

ferdsproduksjon fordeles mellom stat, marked og familie. I The three worlds

of welfare capitalism fra 1990 er det særlig dimensjonen som går på rettig-

heter og de-kommodifisering: altså hvor avhengig du er av å selge arbeids-

kraften din, og stratifiseringsdimensjonen; hvordan staten håndterer so-

sial ulikhet, som er bestemmende. Disse dimensjonene gir opphav til tre

velferdsregimer som presenterer tre kvalitativt forskjellige logikker: det li-

berale regimet, det konservative regimet, og det sosialdemokratiske regi-

met (Esping-Andersen, 1990). De tre velferdsstatstypene er idealtyper, og

alle land vil være hybrider, men noen mer enn andre. Kort oppsummert er

det sosialdemokratiske velferdsregimet basert på universalisme og individu-

elle rettigheter. Eksempler på land som knyttes til det sosialdemokratiske

velferdsregimet er Danmark, Norge og Sverige, men også Nederland, Bel-

gia og Østerrike (Arts & Gelissen, 2002). Finland plasseres i det konserva-

tive velferdsregimet. (Island er ikke med i klassifiseringen.)

Esping-Andersens velferdstypologi ble både bejublet og kritisert da

den kom ut. Noen mente den måtte revideres, mens andre mente den

inneholdt større feil og mangler og burde forkastes (Arts & Gelissen, 2002,

s. 138). Han møtte særlig mye kritikk fra feministisk hold som mente at

han hadde utelatt viktige aspekter ved å bruke mannens livsmønster som

standard. Leira (1992) viser hvordan Esping-Andersens typologi bryter

sammen når hun trekker inn kjønn og ser på de skandinaviske landene.

Orloff (1993) spesifikt kritiserer Esping-Andersen for å ignorere familien
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som velferdsprodusent, og at dekommodifiseringsdimensjonen ikke fan-

ger opp kvinners relasjon til velferdsstaten ettersom dimensjonen kun fo-

kuserer på betalt arbeid. Bred kritikken (Se for eksempel oppsummering

av Lewis, 1997) fra feministisk hold gjorde at Esping-Andersen i boken

Social Foundations of Postindustrial Economies introduserte en ny dimensjon

som han kalte familialism/de-familialism. Familialism-dimensjonen referer

til hvorvidt velferdsproduksjonen er frigjort fra familien. Det skilles mel-

lom familieserte og de-familieserte velferdsregimer, hvor familieserte vel-

ferdsregimer legger forpliktelser for husholdningens velferd til familien

(Esping-Andersen, 1999, s. 45). I familieserte velferdsregimer er den mann-

lige hovedforsørgeren sentral, og kvinners sosiale rettigheter er avledet fra

den mannlige forsørgeren.

Edlund og Öun (2016), som er opptatt av forskjeller, tar til ordet for at

familiepolitikk utgjør et rammeverk som definerer og påvirker forventnin-

ger, idealer, roller og relasjoner mellom kvinner og menn, som igjen er vik-

tig for hvordan man oppfatter samfunnet rundt seg og livet generelt (Daly

& Rake, 2003; Edlund & Öun, 2016, s. 152). Mekanismen ligger i at politikk

både fungerer som en kilde til ressurser og er normbærende, og fungerer

derfor som et filter av muligheter og begrensninger (Edlund & Öun, 2016,

s. 152). Gjennom et lands politikk og institusjoner fremmes en type fami-

liemodell som ideal for innbyggerne. De nordiske landene er typisk for-

stått å fremme en delt-forsørgeransvar-delt-omsorgsansvar-modell, men

landenes politikk på området er ikke helt lik når det kommer til foreldre-

permisjon, fedrekvote, kontantstøtteordninger og barnehagedekning, og

dette vil påvirke innbyggerne i de forskjellige landene på ulike måter. Det

finnes flere studier som støtter en slik heterogenitet i de nordiske landene

(Ellingsæter, 1998; Bergqvist, 1999; Bernhardt mfl., 2008, se for eksempel).

Typologier kan være fruktbare, men det går på bekostning av forskjel-
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ler innad i gruppen eller regimet som enten nedtones eller ignoreres (El-

lingsæter, 1998; Kautto, Fritzell, Hvinden, Kvist & Uusitalo, 2001). Som

professor i statsvitenskap, Hege Skjeie, sa i et intervju til Kilden: «Vi kan

snakke om en nordisk likestilligsmodell om vi bare ser på resultatene, [...]

men vi kan ikke nødvendigvis snakke om en nordisk modell når det kom-

mer til likestillingspolitikk» (Fredriksen, 2017). Det er også sånn at land

som anses som like når det kommer til likestilling (som de nordiske lan-

dene) kan avvike vesentlig i likestillingsdiskurser (Teigen & Wängnerud,

2009). Tilsvarende kan sosialpolitikk være bygget på forskjellig konstruk-

sjoner av kjønn, slik som Sainsbury (2001) finner i Norge og Sverige. Ved

å analysere forskjeller innad i Norden, kan vi få mer kunnskap om viktige

forskjeller. Som Bergqvist (1999) skriver, «sammenlignet med andre land

fremstår de nordiske landene som et samlet område, ikke bare geografisk,

men også politisk, sosialt og kulturelt» (Bergqvist, 1999, s. 3). Dette fører

ofte til at man trekker slutninger, basert på et land, til å gjelde alle fem.

Det er lett å overdrive likheten, og det er viktig å undersøke ulikhetene og

nyansene mellom dem (Bergqvist, 1999).
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Kapittel 3

Teori og tidligere forskning

Hvor familien som institusjon er på vei er ikke umiddelbart intuitivt. I ka-

pittel 3.1 og 3.2 vil jeg plassere forskningsspørsmålene mine i et teoretisk

rammeverk, henholdsvis Goldscheider mfl. (2015) sin «kjønnrevolusjon»,

og i forhold til Gary Beckers «spesialiseringstese». Deretter vil jeg beve-

ge meg nærmere forskningsspørsmålene mine ved å presentere forskjelli-

ge familiemønstre og familiemodeller i kapittel 3.3. I den forbindelse vil

presentere Jane Lewis sin «voksen arbeidstakermodell» og Nancy Frasers

«normative familieidealer». Disse perspektivene vil senere bli brukt for å

diskutere og forstå funnene mine.

I andre del av dette kapittelet vil jeg nærme meg tidligere forskning

på områder som holdninger til kvinners inntog på arbeidsmarkedet, fa-

miliemønstre og forskjeller mellom de nordiske landene. Avslutningsvis

formulerer jeg antagelser om hva jeg kommer til å finne basert på teori og

tidligere forskning, disse vil danne grunnlaget for mine empiriske under-

søkelser.
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3.1 Kjønnsrevolusjonen

Jeg vil redegjøre for det teoretiske perspektivet slikt det er fremstilt i Goldschei-

der mfl. (2015) sin artikkel «The Gender Revolution: A Framework for Un-

derstanding Changing Family and Demographic Behavior». Dette er et

teoretisk perspektiv som har familien og dens kjønnede organisering som

utgangspunkt. Å redegjøre for dette perspektivet er interessant fordi det

sier noe om hvor viktig familieorganisering er og hva utfallet av mang-

lende likestilling på arbeidsplassen og hjemmet kan bety. De nordiske lan-

dene brukes som eksempel på land som er på vei i den retningen teorien

foreskriver, og fungerer dermed som argument for underbygge «kjønnsre-

volusjonen» som teori (Goldscheider mfl., 2015; Esping-Andersen, 2016).

Denne teorien kan derfor gi noen indikasjoner på hva som kan forventes

når det kommer til familiemodellidealer.

Goldscheider mfl. (2015) har rasjonell valgteori som teoretisk utgang-

punkt, og mener at folk vil forsøke å maksimere sin velferd gitt de struk-

turelle begrensninger og muligheter som finnes (Goldscheider mfl., 2015).

Teorien baserer seg på endringene i familien det siste halve århundret har

røtter i endrede relasjoner mellom kjønnene; endrede relasjoner, som et re-

sultat av at kvinner ikke bare deltar på arbeidsmarkedet, men er forventet

å jobbe. Man ser også at mannen tar mer ansvar i hjemmet, men ikke i

tilsvarende omfang. Disse endrede kjønnsrelasjonene på arbeidsmarkedet

og i hjemmet referer de til som «the gender revolution», «kjønnsrevolusjo-

nen». (Goldscheider mfl., 2015, s. 207).

Folks holdninger gjenspeiler ofte disse mulighetene og begrensninge-

ne, og har en tendens til å endres etter hvert som forholdene forandrer seg

(Thornton & Young-DeMarco, 2001), men ofte er det likevel nødvendig

med kohortutskiftninger for å samkjøre strukturer og holdninger (Pampel,
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2011). I perioder med raske endringer, hjelper holdninger og oppfatninger,

dannet under gamle strukturer, folk med å gi den sosiale verden mening.

Det blir derfor ofte noe etterslep (Goldscheider mfl., 2015).

Familien som institusjon gjennomgikk store endringer i perioden som

ofte refereres til som den andre demografiske overgang; en periode som

kjennetegnes av utsettelse av ekteskap, økt andel skilsmisser, nye samlivs-

former, lave fertilitetsrater, og adskillelse mellom valget om å få barn og

ekteskapet. Samtidig har stadig flere kvinner gått inn i arbeidslivet(Goldscheider

mfl., 2015; Esping-Andersen, 2016). Disse endringene har av flere blitt for-

klart med ideologiske teorier, som fremvekst av postmodernistiske ideer

og individualisme (Lesthaeghe, 2010; Thornton, 2001). Gitt disse teoriene,

skulle trendene som kjennetegner den andre demografiske overgang fort-

sette, og til og med tilta i styrke, etter hvert som tiden går. Men, ikke alle

land har opplevd at fertiliteten har sunket under reproduksjonsnivå, og

flere av trendene ser ut til å flate ut, eller til og med reverseres (Goldschei-

der mfl., 2015, s. 208).

Høyere fertilitetsrater har blitt knyttet til likestilling, gjennom familie-

politikk, og staters evne til å løse foreldres mulighet til å balansere arbeid

og familie (se for eksempel Mcdonald, 2000). Goldscheider mfl. (2015) går

lenger i sitt teoretiske perspektiv. Selv om de mener familiepolitikk er vik-

tig, knytter de endringene i fertilitetsratene til flere trender, og mener det

henger sammen med en pågående kjønnsrevolusjon. De anser mennenes

inntog i hjemmet for avgjørende. Kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet er

bare er første halvdel av en «kjønnsrevolusjon»; et skritt som i første om-

gang førerer til høyt press på kvinnene, og dermed familien som helhet:

Bår mennene deltar i husholdsarbeid og omsorg i hjemmet vil derimot fa-

milien som institusjon kommer styrket ut av det (Goldscheider mfl., 2015,

s. 208).
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Kjønnsrevolusjonen handler om strukturelle skift som skjer i forholdet

mellom kvinner og menn, som følge av kvinners inntog på arbeidsmar-

kedet. I den første delen av revolusjonen førte dette til forvirring rundt

hva menn og kvinner ventet av hverandre og dermed ustabile familier

(Goldscheider mfl., 2015, s. 211). Konstruksjonen av forskjellige sfærer for

kvinner og menn var et produkt av industrialiseringen og romantiske idea-

ler (Solheim, 2012; Goldscheider mfl., 2015) som vokste frem fra 1800-tallet

og utover. Kjønnsrevolusjonen undergraver disse strukturene først ved at

kvinnene banet seg vei inn i mannens sfære, og vil deretter føre til opp-

løsning av sfærene, ved at mannen deltar på lik linje i husholdsarbeid og

omsorg (Goldscheider mfl., 2015, s. 213).

Mange har påpekt at det kan se ut som den andre delen av revolu-

sjonen har stoppet opp (Gerson, 2009; England, 2010; Esping-Andersen,

2009). Goldscheider mfl. (2015) har flere svar på hvorfor det kan være

sånn. For det første nevnes det at den offentlige sfære var mindre eksklu-

siv mannlig enn hjemmet er kvinnelig. I tillegg fulgte det ingen finansiell

risiko ved at kvinner gikk inn i arbeidslivet, men det følger derimot for

menn. Det faktum at de fleste benytter seg av fedrekvoten, der den finnes,

kan si noe om at menn ønsker å ta en større del hjemme, men at de ikke

alltid vinner kampen mot presset fra arbeidsgiver, eller mor. Et annet ar-

gument er at det først nylig har blitt lagt press på at menn skal inn i hjem-

met. Det var hundre år med stadig flere kvinner som tok utdannelse som

kom forut for kvinnenes inntog i arbeidslivet. (Goldscheider mfl., 2015,

s. 217). Goldscheider mfl. (2015) mener at den andre delen av revolusjo-

nen er godt på vei. Unge menn har stadig mer positivt syn på likestilling i

familien (Thornton & Young-DeMarco, 2001; Gerson, 2009).

De nordiske landene brukes som eksempel for å underbygge argumen-
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tet om at likestilling vil føre til mer stabile familier og flere barn, en form

for refamiliesering, ved å peke på at de nordiske landene har stabilisert

seg og har fertilitetsrater på rundt reproduksjonsnivå (Esping-Andersen,

2016). I så måte er det interessant å merke seg at fertilitetsratene i Skan-

dinavia ser ut til å være fallende (se for eksempel sentralbyrå, 2018). Som

artikkelforfatterne selv sier er det vanskelig å teoretisere rundt en tid vi er

midt inni og bare fremtiden vil vise om teorien har noe for seg (Goldschei-

der mfl., 2015).

Selv om likestilling har kommet langt (også i den private sfæren) i de

nordiske landene gir ikke Goldscheider mfl. (2015) sin beskrivelse av førs-

te og andre del av «kjønnsrevolusjonen» grunnlag for å tro at det kun vil

være snakk om likestilte familiemodeller som ideal i disse landene. I den-

ne oppgaven ønsker jeg derfor å undersøke hva slags idealer som finnes.

3.2 Spesialiseringstesen

En teori som har vært mye brukt for å forklare den økende graden av

mer ustabile familier i den andre demografiske overgang, er «spesialise-

ringstesen». Selv om Norden ser ut til å gå i front når det kommer til nye

måter å organisere familien på (Edlund & Öun, 2016) er tallenes tale klar,

kvinner gjør fortsatt mest på hjemmefronten og jobber mest deltid (Kit-

terød & Rønsen, 2013) (se bakgrunnskapittel for mer informasjon). Den

mest ekstreme formen for spesialisering er en-forsørger-modellen, hvor

kvinnens jobb er i hjemmet, men også flere former for «en-og-en-halv-

inntektsmodell» vil være former for spesialisering. Gitt den utbredte bru-

ken av deltidsarbeid blant kvinner i Norden er dette et annet teoretisk

perspektiv som er verdt å diskutere.

Spesialiseringstesen, slik den er formulert av Gary Becker (1981), er

35



en klassisk økonomisk teori hvor spesialisering i komparative fortrinn er

kjernen for å forstå hvorfor folk inngår partnerskap (Esping-Andersen,

2016). Becker var opptatt av ekteskapet, men i Norden har samboerska-

pet mye av samme funksjon, så mitt fokus her er på hvordan man velger

å organisere familien, ikke de formelle rammene. I følge Becker skjer en

rasjonell maksimering av «arbeidsutbytte» ved at partnerne spesialiserer

seg i den type arbeid de komparativt sett er best i, og familiemønstrene vil

bære preg av dette. Den mest optimale organiseringen av husholdet i følge

denne teorien, og derfor den organiseringen som produserer mest velferd,

er en «mannlig forsørger/husmor»-organisering. Sett fra dette ståstedet

vil det stort sett være slik at kvinner, komparativt sett, utfører omsorgs-

og husarbeidsoppgaver best, særlig på grunn av deres rolle som mødre,

og derfor vil de spesialisere seg i det ulønnete husholdsarbeidet. Menn

vil, på den andre siden, spesialisere seg på lønnet arbeid utenfor hjemmet,

og dermed ha større potensial til å tjene mer enn sin partner. Jo høyere

utdanningsnivå og (potensiell) inntekt menn har i forhold til sine kvinne-

lige partnere, jo mer vil menn prioritere lønnsarbeid og kvinner prioritere

ulønnet hjemmearbeid.

Becks teoretiske rammeverk inneholder alternative kilder til nytte, for

eksempel «å være sammen» og ikke minst det å øke felles forbruk med to

inntekter. Mannlig forsørger og kvinnelig husmor utenfor arbeidslivet er

derfor ikke det eneste familiemønsteret som kan være resultatet av denne

teorien, det er også mulig med en «en-og-en-halv-inntektsmodell». En slik

modell vil både møte ønsket om å maksimere inntekt, samtidig som hus-

holdsoppgavene blir ivaretatt. Gitt utbredelsen av horisontal og vertikal

segregering i arbeidslivet (Kitterød & Rønsen, 2013; Reisel, 2014) i alle de

nordiske landene (i noe varierende grad), vil menn være de med det kom-

parative fortrinnet på lønnsmarkedet - og kvinner fortsatt være mødre - så

spesialiseringen vil fortsatt være kjønnet.
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Oppenheimer (1997) kritiserer bruken av Beckers teori for å forklare

dalende ekteskapsrater. Hun viser at ekteskapet bare utsettes, og mener at

det blir feil å bruke «ekteskapets gylne tiår» som normalen for giftermål.

I tillegg peker hun på at «ekteskapets gylne tiår» var preget av tidlige ek-

teskap, noe som er forbundet med økt sannsynlighet for skilsmisse (som

igjen forklarer økende grad av skilsmisser) (Oppenheimer, 1997).

Fra feministisk hold har perspektivet blitt kritisert; det har blitt hev-

det at kjønnsdelt fordeling av arbeid i hjemmet ikke først og fremst hand-

ler om rasjonelle forhandlinger og tilpasninger, men om kulturelt nedfelte

kjønnsroller (Bianchi, 2000, s. 194). Disse kulturelle kjønnsrollemønstre til-

legger rollen som ektemann og kone ulik betydning og ulike forventnin-

ger om utføring av betalt og ubetalt arbeid. Kvinner og menn sosialiseres

inn i ulike kjønnsroller, og den korrekte måtene å utføre disse rollene på.

Ett eksempel er at kvinner å skulle gjøre mer husarbeid eller ta en stør-

re omsorgsbyrde enn menn: begge kjønn blir bedømt ut fra hvor godt de

utfører kriteriene for sine roller. Det hevdes at fordelingen av husarbeid

mellom menn og kvinner ikke følger logiske regler for økonomisk bytte.

For eksempel viser forskning at menn som tjener mindre penger ikke vil

gjøre noe mer husarbeid av den grunn (Vitali & Arpino, 2016). Forskjel-

ler i relative ressurser mellom partnere har altså ikke særlig betydning på

fordelingen av husholdsarbeid.

Selv om likestilling har kommet langt (også i den private sfæren) i de

nordiske landene ser det ikke ut til at spesialisering, som jeg mener kom-

mer til uttrykk som en «en-og-en-halv-inntektsmodell», har sluppet taket.

Jeg ser her på spesialisering som et element av den første delenav «kjønns-

revolusjonen», en måte kvinner kunne kombinere familie og arbeid på.

Ettersom denne delen av «kjønnsrevolusjonen» er pågående, og familier

fortsatt opplever press fra arbeidsmarkedet, tror jeg at spesialisering vil
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komme til uttrykk i mine funn.

3.3 Familiemodeller

Det private er politisk, og hvordan familien organiseres er viktig fordi

den rollen man får tildelt - eller tar - henger sammen med makt og vil

ha økonomiske konsekvenser for individet. Forsørger/omsorgs-modellen

har fått mye oppmerksomhet i Europa, særlig blant feministiske velferds-

statsforskere (for eksempel Ruth Lister og Jane Lewis i Storbritannia, Birgit

Pfau-Effinger i Tyskland, Anne-Lise Ellingsæter i Norge, og Diane Sains-

bury i Sverige) og, i mindre grad, i USA (Nancy Frasers) (Gornick & Mey-

ers, 2008, s. 343). Som konsekvens finnes det finnes mange analytiske ram-

meverk for å diskutere familiemønstre. Jeg ønsker å benytte meg av ar-

beidet til Jane Lewis og Nancy Fraser. Lewis identifiserer en «voksen ar-

beidstakermodell» og diskuterer hvordan forskjellige familiemønstre or-

ganiserer. Det kan derfor være nyttig å diskutere mine funn opp mot de

forskjellige variantene til Lewis. Fraser har utviklet tre familieidealer som

alle fører til forskjellige former for normativ rettferdighet, og jeg ønsker å

diskutere mine funn opp mot hennes former for likestilte idealer.

Først vil jeg presentere Lewis (2001) sin voksen arbeidstakermodell og

hennes oversikt over familiemønstre. Deretter vil jeg redegjøre for Fra-

sers tre normative familieidealer slik de blir presentert i Borchorst og Siim

(2008).

3.3.1 Voksen arbeidstakermodell

Lewis tar til orde for en velferdsstatstypologi som tar inn kjønn og forhol-

det mellom betalt og ubetalt arbeid i familien. Hun kritiserer typologier,

som den til Esping-Andersen (1990), for ikke å fange opp det hun anser
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som helt sentrale aspekter ved verden, når kjønn ikke gjøres til kriterium

(Lewis, 1992). Hvilken type familiemodell et land legger til grunn for sin

familiepolitikk vil få konsekvenser for hvilke rettigheter og plikter inn-

byggerne har (Lewis, 2001, s. 153). Tidligere var mye av familiepolitikken

basert på en ide om en mannlig forsørgermodell, en modell Lewis mener

aldri har eksistert i ren form empirisk fordi kvinner alltid har deltatt på

arbeidsmarkedet i større eller mindre grad (Lewis, 2001, s. 153). Hva slags

type familiemodell som ligger til grunn for politikk har også normative

konsekvenser for hvordan familier bør organisere seg (Lewis, 2001, s. 153).

Lewis (2001) argumenterer for at det har skjedd et skifte i den under-

liggende modellen, og mener den nye malen er en «adult-worker model»,

eller «voksen arbeidstakermodell» på norsk. Dette er en modell hvor beg-

ge ektefeller bidrar økonomisk. Kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet har

blitt grunnlaget for velferdspolitikken, og rettigheter har blitt individuali-

sert. Lewis ser både fordeler og ulemper ved en slik «voksen arbeidstaker-

modell». Fordelene ved en slik modell er at den tar inn over seg at kvin-

ner har entret arbeidsmarkedet og trenger egne rettigheter, ikke rettigheter

gjennom mannen som forsørger. Vanskeligheter oppstår når det hovedsa-

kelig er en «en-og-en-halv-inntektsmodell» som er realiteten (Lewis, 2001,

s. 154), og rettigheter er avhengig av egen innsats på arbeidsmarkedet.

Når kvinner ser seg nødt til å jobbe halvparten så mye som mannen på

grunn av felles barn, blir den økonomiske uttellingen skjev og kvinnen

står svakere når det kommer til rettigheter. Som Lewis selv hevder: for at

modellen skal bli rettferdig må den ta inn over seg at samfunnet har behov

for omsorgsarbeid hjemme (Lewis, 2001, s. 166).

Veien fra en mannlig forsørgermodell til en to-inntektsfamilie er ikke

rett frem og ensartet. Varianter av to-inntektsfamilien har oppstått. Lewis

(2001) identifiserer forskjellige mønstre av mulige måter å organisere fa-
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milien på, og spekulerer samtidig i hvordan omsorg organiseres som følge

av de ulike familiemodellene (se tabell 3.1). Disse modellene inkluderer en

mannlig forsørger-variant, tre forskjellige versjoner av to-inntektsfamilien,

en karrieremodell, og en enslig-forsørger-modell. Verdt å merke seg er «to-

inntektsmodell 3». Dette er en modell hvor begge jobber deltid, og begge

tar ansvar for omsorg av barn hjemme. Dette er en modell som ligger nær-

mest slik Nederland har formet sin familiepolitikk (Lewis, 2001, s. 156),

hvor foreldre i småbarnsperioden må jobbe deltid for å ta seg tid til å være

med barn. Det må også være mulig å se for seg en modell som også består

av to foreldre som jobber deltid og at staten tar hovedvekten av ansvaret

for barna (barnehage), slik Edlund og Öun (2016) finner som ideal i Euro-

pa, og slik Gornick og Meyers (2008) ønsker seg i sitt forslag til nye fami-

liepolitiske ordninger for å løse «tidsklemma» mellom arbeid og familie,

og for å fremme likestilling.

Tabell 3.1: Familiemønstre for organisering av betalt arbeid og omsorg
Mannlig forsørgermodell

Mannen fulltid Omsorg utføres av kvinnen

Delt forsørgermodell 1

Mannen fulltid, kvinnen kort deltid Omsorg tas hånd om av kvinnen/slektninger

Delt forsørgermodell 2

Mannen fulltid, kvinnen lang deltid Omsorg tas hånd om av staten/marked/slektninger

Delt forsørgermodell 3

Begge jobber deltid Omsorg tas hånd om av begge foreldre

Karriere-modell

Begge jobber fulltid Omsorg tas hånd om av staten/marked/slektninger

Enslig forsørger-modell

Jobber fulltid eller deltid, evt avhengig av staten Jobber fulltid eller deltid, evt avhengig av staten

Kilde: Lewis, 2001, s. 157

Mary Daly har kritiserert Lewis «voksen arbeidstakermodell» (Daly,

2011). Hun mener den er underspesifisert, og mener dermed at model-

len resulterer i en «dual earner, gender spesialized, family model», en «to-

inntekts-, kjønnsspesialisert, familiemodell» på norsk. Dalys peker på sær-

lig to ideologiske strømninger: det hun kaller «neo-familialism» og «the
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Third Way». Kort fortalt trekker «neo-familialism» på konservative hold-

ninger til hvordan familien bør organiseres, men de ser behovet for å mo-

dernisere noe. Med andre ord, de ser nytten av kvinner i jobb, og de er

rede til å la staten ta en del av arbeidsomsorgen, men mener det beste er

om foreldre tar hånd om barna sine selv. «Den tredje vei» vil helst ha beg-

ge foreldre i arbeid, og subsidierer gjerne barnehager, men legger ingen

føringer på hvordan det ubetalte arbeidet i hjemmet skal deles. Dermed

støtter begge disse filosofiene opp under en «en-og-en-halv-arbeidstaker-

modell» (Daly, 2011, s. 19). Daly anerkjenner at det jobbes for et likestilt

utfall i land som Danmark og Sverige, men poenget er at så lenge familie-

politikk er i kjønnsnøytral i sin utforming vil den som regel føre til mer av

det samme. Lewis sine modeller har også blitt kritisert for å være deskrip-

tive fremfor analytiske (Duncan, 1995).

Et interessant spørsmål er i hvilken grad disse forsørgermodellene er

representert som familieidealer i de nordiske landene.

3.3.2 Normative familieidealer

I følge Nancy Frasers normative teori om rettferdighet er det tre familie-

mønstre som vil kunne si å føre til en form for normativ likestilling. Her

vil jeg kort redegjøre for disse basert på Borchorst og Siim (2008) sin artik-

kel. De tre idealtypene baserer seg på kjønnet fordeling av ubetalt arbeid

i hjemme og betalt arbeid i arbeidsmarkedet, og samspillet mellom stat,

marked og familie.

Den første idealtypen, eller familiemodellen, kalles «universal bread-

winner modell», eller «universell forsørgermodell» på norsk. Den fokuse-

rer på likhet for kjønnene i forsørgerrollen, og å flytte omsorgsoppgave-

ne fra familien og over i markedet og staten. Den andre familiemodellen

kalles «caregiver parity model», som kan oversettes til en «likestilt om-
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sorgsrolle modell». Denne idealtypen tar sikte på å beholde omsorgsfunk-

sjonene i familien, og å revurdere verdien av uformelt omsorgsarbeid, for

eksempel ved ordninger som lønner slikt arbeid. En slik form for omsorgs-

lønn vil bevare en komplementær fordeling av arbeid i familien, men vil gi

mer status til omsorgspersoner. Den siste idealvarianten kaller hun «uni-

versal caregiver model», som kan oversettes med «universell omsorgsgi-

vermodell». Denne modellen, som også er den Fraser fortrekker selv, fører

til likestilling ved å gjøre kvinners livsmønster til normen for både kvinner

og menn (Fraser, 1994). Dette blir da en variant hvor man deler omsorg-

soppgavene likt og begge jobber - men jobber da mindre. Fraser mener

denne modellen tar det beste fra de to andre idealtypene og kombinerer

dem (Borchorst & Siim, 2008, s. 211). Mens den første sørger for at begge

har samme tilknytning til arbeidsmarkedet, eller en form for like mulighe-

ter, så forsøker den andre modellen å øke statusen til tradisjonelt kvinneli-

ge arbeidsoppgaver, mens den siste familiemodellen forsøker å få til både

like muligheter og likhet i utfall. Ettersom staten aldri kan ta over alle om-

sorgsoppgaver, og erfaringsmessig tilfaller disse oppgavene kvinnene, så

vil dette føre til like mye tid til rådighet for begge sfærer.

Borchorst og Siim (2008) berømmer Frasers modell for å ta opp vikti-

ge teoretiske, analytiske og normative spørsmål, som tar innover seg at

det kan finnes flere veier til likestilling. Samtidig påpeker de at hun ikke

går inn på hvordan disse modellene interagerer med stat og marked. De

understreker også at Fraser ikke går inn på mekanismene til hvordan uni-

versell omsorgsgivermodellen faktisk vil føre til likestilling i hjemmet, og

heller ikke hvordan den skal oversettes til praktisk familiepolitikk (Bor-

chorst & Siim, 2008, s. 212).

Borchorst og Siim (2008) mener Frasers idealtyper er nyttige i analy-

sen av de skandinaviske landenes vei mot likestilling. Danmark har ført
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en linje hvor det er universelle forsørgermodellen er gjeldende. De har

gått langt i forhold til statlig ansvar for omsorg av barn. I Norge mener

de å se en ambivalent linje i 2008, hvor alle tre modeller har vært tilstede

samtidig. Kontantstøtte støtter opp om en likestilt omsorgsmodell, mens

utbygging av barnehager og fedrekvote peker i retning av en universell

omsorgsmodell. I Sverige var lenge en universell forsørgermodell det som

var gjeldende, men de siste årene har de i følge Borchorst og Siim (2008)

gått langt i retning av en universell forsørgermodell med flere ordningen,

blant annet lang fedrekvote (Borchorst & Siim, 2008, s. 212). Denne artikke-

len er skrevet for ti år siden, så noe kan nok være endret. For eksempel har

Norge kortet ned på fedrekvote, og gjort den lengre igjen, og senket mulig-

hetsvinduet for kontantstøtteordningen. Borchorst og Siim (2008) nevner

ikke Finland og Island. Det kan være rimelig at Finland, som har en såpass

raus kontantstøtteordning ville havnet i samme ambivalente kategori som

Norge, og kanskje i enda større grad da den både har høyere kompensa-

sjonsgrad og kan benyttes i et lengre tidsrom enn i Norge. Island ville mye

mulig nærme seg universal omsorgsmodell, på samme måte som Sverige,

for sin tredelte foreldrepermisjon.

For mitt formål vil det være interessant å se om jeg finner igjen noen

av disse forskjellige normative likestillingslogikkene i mine familieidealer.

3.4 Tidligere forskning

I denne delen vil jeg gå nærmere inn på tidligere forskning, både når det

kommer til familieidealer, forskjeller mellom de nordiske landene og hvil-

ke kjennetegn som er forbundet med likestilte holdninger.

Det er verdt å huske på at holdninger til likestilling består av et bredt
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spekter av forhold og spørsmål og det er derfor ikke sikkert at forskjel-

lene mellom land vil være konsistente over hele spekteret. Holdningene

er dermed avhengig av spørsmålene som stilles (Jakobsson & Kotsadam,

2010). Blant forskningen som listes opp i dette kapittelet brukes både hold-

ninger til kvinners deltagelse i arbeidslivet og ubetalt arbeid (omsorg og

husarbeid).

3.4.1 Familieidealer i de nordiske landene

I sin artikkel undersøker Edlund og Öun (2016) familieidealer i fem euro-

peiske land (Danmark, Finland, Sverige, Øst-Tyskland, Vest-Tyskland og

Polen), og hvilke sosiale kjennetegn som er knyttet til hver av dem. De

finner fire familiemodeller: en en-og-en-halv-inntektsmodell, en mannlig

forsørger/husmor-variant, en to-inntekt fulltidsmodell, og en to-inntekt

deltidsmodell (som de kaller «dual earner/dual carer model») (Edlund &

Öun, 2016, s. 158).

Edlund og Öun (2016) benytter latent klasseanlyse, noe som innebæ-

rer at idealene de finner alltid vil være avhengig av hvilke land som er

med i utvalget. Når en ser på tilslutning for de forskjellige idealene i hver

av de nordiske landene i utvalget (Danmark, Finland, Sverige) så kom-

mer det tydelig frem at et mannlig forsørgerideal ikke står sterkt i noen av

disse (Edlund & Öun, 2016, s. 159). I Danmark er det 0 prosent oppslut-

ning om dette som ideal, mens det er 4 prosent i Sverige, og 15 prosent i

Finland som støtter opp om dette familiemønsteret. Både i Danmark (55

prosent) og Finland (49 prosent) støtter cirka halvparten opp om en «en-

og-en-halv-inntektsmodell». I de samme landene støtter rundt 30 prosent

opp om en «to-inntekt fulltidsmodell», mens kun rundt 10 prosent støt-

ter opp om en «to-inntekt deltidsmodell». Sverige skiller seg ut med å ha

nesten like stor oppslutning om to modeller: 43 prosent støtter opp om

en «to-inntekt deltidsmodell» og 41 prosent støtter opp om en «en-og-en-

44



halv-inntektsmodell», mens kun 12 prosent støtter opp om en «to-inntekt

fulltidsmodell». Idealet i Sverige med størst oppslutning er altså den mest

utradisjonelle måten å organisere familien på: at begge jobber deltid. For-

øvrig er det slik at når man ser på det overordnete mønsteret så er Sverige

det eneste av disse landene hvor en likestilt modell har høyest oppslut-

ning (tilsammen 55 prosent). Finland skiller seg ut som landet med klart

lavest oppslutning om likestilte idealer med kun 36 prosent oppslutning.

Danmark befinner seg på midten med 46 prosent oppslutning om idealer

hvor kvinner og menn er like aktive i arbeidslivet.

3.4.2 Holdninger til likestilling i de nordiske landene

Nasjonalstat er blitt brukt til å forklare tilslutning til likestilling (Banaszak

& Plutzer, 1993; Crompton & Harris, 1997), og det konkluderes med, på

tross av kritikk om at det foregår en «fetisjeringen av nasjonalstaten» (Dun-

can, 1995, s. 282), at land ser ut til å ha forklaringskraft. Når det for eksem-

pel kommer til holdninger til familiepolitikk finner Goerres og Tepe (2012)

at variasjon i holdninger til offentlig løsninger på barneomsorg i Øst- og

Vest-Tyskland best forklares av «regimesosialisering». Også velferdsstatsregime-

typologier har blitt brukt som forklaring på variasjonen i holdninger til

likestilling, men resultatene her er derimot blandete (Treas & Widmer,

2000). Her vil jeg kort ramse opp tidligere forskning som kan si noe om

hvor likestilte de nordiske landene er i forhold til hverandre.

I følge Lewis (1992) har alle moderne velferdsstater i en eller annen

grad vært basert på mannlige forsørgemodeller. I hvor sterk grad de har

vært dette varierer, og i sin artikkel fra 1992 deler hun landene i tre grup-

per: sterke, modifiserte og svake varianter. Her plasserer hun Norge som

en modifisert variant og Sverige som en svak variant, fordi hun mener å

se at Sverige har beveget seg mer i retning av en to-inntektsmodell. En
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del har nok skjedd siden artikkelen Gender and the Development of Welfare

Regimes kom ut i 1992, med tanke på endringer på det familiepolitiske fel-

tet, som kan ha konsekvenser for denne inndelingen. De andre nordiske

landene er ikke nevnt. Forskning på ideell og rapportert faktisk deling av

husarbeid i Norge og Sverige blant unge par, støtter opp om at svensker

har mer likestilte holdninger enn nordmenn. Bernhardt mfl. (2008) finner

at svenske par i større grad mener man burde dele husarbeid, og også fak-

tisk deler arbeidet likere mellom seg enn norske par. Dette forklares med at

Sverige har en lenger historie med likestillingsfremmende politikk (Bern-

hardt mfl., 2008). Også Jakobsson og Kotsadam (2010) finner at svensker

er mer egalitære enn nordmenn, men sier disse forskjellene er små, og de

finner ingen forskjeller når det kom til holdningen til å dele husarbeid likt.

De finner også at nordmenn i større grad mener staten bør være aktiv for å

øke likestilling i hjemmet. En artikkel av Kitterød og Lappegård (2012) om

hvor hyppig en familietype som praktiserer symmetriskdeling av oppga-

ver forekommer i Norge, avslører at lik deling praktiseres kun hos fire av

ti par.

Ellingsæter (1998) sammenligner de skandinaviske landene i sin ar-

tikkel «Dual Breadwinner Societies: Provider Models in the Scandinavian

Welfare States» fra 1998. Hun hevder at både Danmark, Norge og Sverige

i løpet av 90-tallet ble land som kjennetegnes av en delt forsørgermodell.

Dette kommer tilsyne både i holdninger og i sosial praksis. Likevel fin-

ner viktige forskjeller mellom landene. På tross av at Sverige kjenneteg-

nes av visjonær holdninger sammenkoblet med sosialdemokratis politikk,

formulert i et kjønnsnøytralt språk, er utfallet kjønnet, og både Norge og

Sverige støtter i større grad opp om en «en-og-en-halv-inntektsmodell».

Dansk politikk bærer i større grad preg av pragmatisk politikk, som har

resultert i de mest likestilte normene, holdningene og praksisene. Dette

skyldes i særlig grad barnehagetilgangen. Likevel stilles det spørsmål om
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politikken i Danmark i stor nok grad legger til rette for å kunne kombinere

familie og arbeid. Norge kjennetegnes ved en dualitet i politikken, hvor en

mannlig forsørgemodell fortsatt står sterkt på et ideologisk nivå. Overras-

kende nok ser holdningene til familieidealer blant nordmenn likevel ut til

å ligne de andre landene, og kanskje mest Sverige (Ellingsæter, 1998, s. 71).

Igjen, dette er en gammel artikkel og mye har nok forandret seg, kanskje

særlig i Norge.

For å komme tilbake til nyere forskning som sammenligner holdnin-

ger mellom land, så kan det nevnes at Edlund og Öun (2016) også ser

på holdninger til fordeling av permisjon i Danmark, Finland og Sverige.

De finner at 70 prosent er for en lik fordeling av betalt permisjon i Sveri-

ge, mens både Danmark (46 prosent) og Finland (44 prosent) lå på under

halvparten. Dette bekrefter bildet som ble dannet når de så på idealfami-

liemønster; Sverige skiller seg klart ut med mer likestilte holdninger, mens

Danmark følger noe etter, pg Finland havner til slutt.

I rapporten Nordiske ungdommers holdninger til likestilling drøftes ung-

dommers holdninger til likestilling i de nordiske landene. Her finner man

betydelige forskjeller mellom landene (Øya, 2011). Utfallet på et samlemål

for likestilling viser at unge fra Danmark er mest for likestilling, fulgt av

Norge, deretter kommer unge på Island og på en klar sisteplass kommer

unge fra Finland (Øya, 2011, s. 7). På grunn av manglende datagrunnlag

var Sverige ikke med i undersøkelsen.

Island er ofte ikke med i forskningssammenheng. Mest sannsynlig er

dette fordi det er et lite land med få innbyggere, men forskning viser at

egalitære holdninger blant ungdom på Island har gått ned de siste årene

(Bjarnason & Hjalmsdottir, 2008). Kvinner og ikke-heterofile ungdom har

mer egalitære holdninger til deling av husarbeid. Ikke vestlige innvand-
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rere, tradisjonelle familier, økonomisk velstand og antall timer brukt på

internett var knyttet til mindre egalitære holdninger.

3.4.3 Sosiale kjennetegn knyttet til likestilte holdninger

Likestilte holdninger til kvinner og menns gjøren og laden har gjennom-

gått store forandringer siden etterkrigstiden. Mye av den tidlige forsknin-

gen på dette området har vært fokusert rundt kvinners deltagelse i ar-

beidslivet. Dette kan skyldes at arbeidslivet er et offentlig anliggende, i

motsetning til hjemmet, og kanskje derfor av mer interesse, men kan også

skyldes mangel på data. Mye av denne tidlige forskningen på holdninger

til kjønnsroller ble gjort i USA (Scott, Alwin & Braun, 1996). Undersøkelse-

ne, med datamateriale fra slutten av 50-tallet frem til midten av 80-tallet,

viser en gradvis utvikling mot stadig mer aksepterende holdninger for

kvinner i arbeidslivet (Ferree, 1974; Thornton & Freedman, 1979; Cherlin

& Walters, 1981; Helmreich, Spence & Gibson, 1982; Thornton, Alwin &

Camburn, 1983; McBroom, 1986; Mason & Lu, 1988; Thornton, 1989). End-

ringene gjaldt holdninger hos både kvinner og menn, men skiftet skjedde

saktere blant menn. Holdningsomstillingen var assosiert med å være ung

kvinne med høy utdannelse, kvinne med arbeidslivserfaring og kvinner

orientert mot ikke-fundamentalistiske religioner.

På begynnelsen av 90-tallet ble det mer forskning på feltet også i Euro-

pa, og man begynte å sammenligne holdninger på tvers av land med data-

materiale hovedsakelig fra 80-tallet. Til tross for at man så at majoriteten

var positive til kvinnelig deltagelse i arbeidslivet, så man på slutten av

80-tallet, både i USA og Vest-Europa, at den store majoriteten av menn

og kvinner mente at kvinner burde være hjemme om det var barn under

skolealder med i bildet (Alwin, Braun & Scott, 1992; Scott mfl., 1996).

Det har vært stor interesse for holdninger til kvinners deltagelse i be-
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talt arbeid og hvordan disse varierer med ulike sosiale kjennetegn (Alwin

mfl., 1992; Braun, Scott & Alwin, 1994; Scott mfl., 1996; Baxter & Kane,

1995; Knudsen & Waerness, 2001; Kunovich & Kunovich, 2008; Yu & Lee,

2013; O’Reilly, Nazio & Roche, 2014). Ikke uventet viser kjønn seg stort sett

å ha betydning, kvinner har mer likestilte holdninger enn menn (Davis &

Robinson, 1991; Alwin mfl., 1992; Baxter & Kane, 1995; Scott mfl., 1996;

Knudsen & Waerness, 2001; Apparala, Reifman & Munsch, 2003; Sjöberg,

2004; Kunovich & Kunovich, 2008; O’Reilly mfl., 2014). Ikke alle finner lig-

nende resultater, noen studier viser, kanskje noe uventet, at kjønn ikke er

signifikant i alle land (Apparala mfl., 2003; Crompton, Brockmann & Lyo-

nette, 2005). Baxter og Kane (1995) finner at det er minst forskjell mellom

menns og kvinners holdninger i land der kvinner er mer avhengige av

menn, mens Kunovich og Kunovich (2008) mener å finne det motsatt når

de tester Baxter og Kane (1995) sin «gender dependence theory» på data-

materiale fra 2002.

Å være kvinne med arbeidsfaring eller være gift med en kvinne som

jobber er også forbundet med positiv holdninger til kvinner i arbeid (Al-

win mfl., 1992; Banaszak & Plutzer, 1993; Baxter & Kane, 1995; Kunovich

& Kunovich, 2008; Boehnke, 2011), mens å være gift i seg selv ikke ser ut til

å ha noe å si (Banaszak & Plutzer, 1993). Å ha barn har en «tradisjonalise-

rende» effekt på kvinner, men ikke på menn (Boehnke, 2011). Antall barn

ser ikke ut til å forklare variasjon i holdninger hos kvinner, men derimot

ser mange barn ut til å være forbundet med mindre sannsynlig for å være

tilhenger av likestilling hos menn (Banaszak & Plutzer, 1993).

Å være ung i motsetning til å være eldre er gjennomgående forbundet

med å ha en mer progressiv holdning til kjønnsroller (Banaszak & Plutzer,

1993; Baxter & Kane, 1995; Sundström, 1999; Knudsen & Waerness, 2001;

Apparala mfl., 2003; Sjöberg, 2004; O’Reilly mfl., 2014). En annen variabel
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som brukes til å forklare variasjon i holdninger til kvinners sysselsetting

er sosialisering gjennom kohorttilhørighet (Alwin mfl., 1992; Sundström,

1999; Pampel, 2011). Mot slutten av 1980-tallet ble det rapportert om øken-

de støtte til egalitære kjønnsrolleholdninger blant alle aldersgrupper (Ma-

son & Lu, 1988; Thornton, 1989), og data fra USA og Tyskland viser mar-

kant skifte i holdninger, med større endringer innen kohorter enn mellom

kohorter som følger hverandre (Mason & Lu, 1988; Thornton, 1989; Scott

mfl., 1996). Senere studier fra USA impliserer at kohort har blitt viktige-

re for å forklare holdninger (Brewster & Padavic, 2000; Ciabattari, 2001;

Schnittker, Freese & Powell, 2003).

Videre ser det ut til at det å ha hatt en mor som har jobbet mens respon-

denten var ung, uavhengig av respondentens kjønn, påvirke holdninger i

egalitær retning (Sjöberg, 2004; Boehnke, 2011). Også det å ta utdannelse

ser ut til å gjøre en forskjell. Folk med høyere utdannelse er mer positive

til kvinner i arbeid sammenlignet med lavt utdannede (Banaszak & Plut-

zer, 1993; Baxter & Kane, 1995; Knudsen & Waerness, 2001; Apparala mfl.,

2003; Sjöberg, 2004; Boehnke, 2011; O’Reilly mfl., 2014). Davis og Robinson

(1991) finner derimot ikke støtte for dette. Å være mindre religiøs kan se

ut til være forbundet med mer egalitære holdninger (Banaszak & Plutzer,

1993; Knudsen & Waerness, 2001; Apparala mfl., 2003; Sjöberg, 2004). Ega-

litære holdninger er også forbundet med å være politisk liberal (Apparala

mfl., 2003) og å stemme på et venstreorientert parti (Banaszak & Plutzer,

1993).

På makronivå viser forskning at folk som bor i land med mer likestil-

lingsvennlig politikk har generelt mer egalitære holdninger (Crompton &

Harris, 1997; Sjöberg, 2004; Crompton mfl., 2005; Yu & Lee, 2013). Kuno-

vich og Kunovich (2008) finner at dette gjelder kun for menn. Høy rate av

sysselsatte kvinner i et land ser ikke ut til å ha stor forklaringskraft (Alwin
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mfl., 1992). De enkelte landenes nivå av velstand og individualisme for-

bindes med mer symmetriske kjønnsrollemønstre (Apparala mfl., 2003).

Også landenes score på FN rangeringen på «womens empowerment» er

assosiert med likestilte holdninger (Apparala mfl., 2003).

Andre igjen har sett på strukturell- og kulturell likestilling. Boehnke

(2011) finner at strukturell likestilling er den mest innflytelsesrike kraften

på kjønnsrolleholdninger, mens Pampel (2011) finner at både strukturelle-

og kulturelle mekanismer bidrar til å forklare likestillingsholdninger. Han

mener strukturelle forandringer, som økt utdanning og karrieremulighe-

ter for kvinner, gir drivkraft til å adoptere egalitære holdninger ved å di-

rekte styrke interessen for likestilling blant enkelte befolkningsgrupper.

Verdiendringer blant andre grupper av kvinner med mindre utdanning

(men likevel med interesse for likestilling) skjer deretter gjennom diffu-

sjonsprosesser (Pampel, 2011).

Det kan se ut til at selv om likestillingsvennlig politikk gjør folk mer

positive til kvinners deltagelse i arbeidslivet, så fører det ikke nødvendig-

vis til mer likestilling i hjemmet (Bernhardt mfl., 2008; Yu & Lee, 2013). Yu

og Lee (2013) mener ideen om kjønnsdifferensiering er så seiglivet at selv

med utbredt likestilling på makroplan, vil det ikke endre holdninger til

kjønnede praksiser i hjemmet. De mener disse mindre likestilte holdnin-

gene på hjemmebane kan være en reaksjon på, og reflekterer, det faktum

at arbeidsoppgaver deles likere enn før. Crompton mfl. (2005) finner at

selv om kjønnsroller har blitt mindre tradisjonelle over tid, så har kvin-

ners holdninger endret seg mer enn menns, og det er liten endring i forde-

ling av husarbeid. Når det kommer til husholdsoppgaver, som husarbeid

og omsorg, er likestilte holdninger vanligst om en er ung, er kvinne og

identifiserer seg med liberale politiske holdninger (Apparala mfl., 2003;

Crompton mfl., 2005). Forholdet mellom foreldrepermisjon og individuel-
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le kjønnsrolleholdninger er kurvelineær, hvor lav og høy total foreldreper-

misjon var knyttet til tradisjonelle kjønnsrolle-holdninger, mens mellom-

lang permisjon vitnet om mer likestilling (Stickney & Konrad, 2012).

Generelt i Norden er egalitære holdninger mer sannsynlig blant kvin-

ner (Knudsen & Waerness, 2001; Ellingsæter, 1998), unge (Knudsen & Waer-

ness, 2001), høyt utdannede (Knudsen & Waerness, 2001; Bernhardt mfl.,

2008; Kitterød & Lappegård, 2012), og kvinner i jobb (Bernhardt mfl., 2008).

3.4.4 Sosiale kjennetegn knyttet til ulike familieidealer

Edlund og Öun (2016) undersøker også i hvilken grad sosiale kjennetegn

er forbundet med de ulike familieidealene de finner: «en-og-en-halv- inn-

tektsmodell», «mannlig forsørger/husmor-variant», «to-inntekt fulltids-

modell», og en «to-inntekt deltidsmodell» (Edlund & Öun, 2016, s. 158).

Det vil alltid være slik at gruppene, i dette tilfellet familieidealer, er av-

hengig av hvilke land som er med og hvor mange grupper man bestem-

mer seg for i den latente klasseanalysen. Med andre ord, selv om Edlund

og Öun (2016) finner visse grupper og ser på sosiale kjennetegn ved dis-

se gruppene så vil ikke dette nødvendigvis være identisk med en annen

sammensetning av land og et annet antall grupper.

Når det er snakk om hvilke kjennetegn som er forbundet med de for-

skjellige modellene i de forskjellige landene er det viktig å være klar over

at en mannlig forsørgermodell er bruk som referansegruppe. Siden denne

modellen har veldig lav oppslutning i både Danmark, Finland og Sverige

så er jeg mest opptatt av tendensene, ikke styrken. Oppsummert for Sveri-

ge kan det se ut til å at det å være mann og tilhøre den nedre halvdelen av

utdanningsspekteret er assosiert med de tre mest tradisjonelle idealene. Å

være kvinne og å tilhøre den øvre delen av utdanningsspekteret er assosi-
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ert med en to-inntekt deltidsmodell. Alder er stort sett ikke signifikant, an-

net enn en negativ sammenheng mellom å tilhøre den eldste aldersgrup-

pen (65-80 år) og å være tilhenge av en «en-og-en-halv-inntektsmodell».

Danmark hadde ingen oppslutning om mannlig «forsørger/ husmor-

idealet». Oppsummert ser det ut til at det å være kvinne er assosiert med

en «to-inntekt deltidsmodell» eller en «en-og-en-halv-inntektsmodell», mens

å være mann er assosiert med en «to-inntekt fulltidsmodell». Å befinne

seg i den øvre delen av utdannelsesspekteret er signifikant forbundet med

ønske om en av de to to-inntektsmodellene. Å befinne seg i den nedre

halvdelen av utdannelsesspekteret er forbundet med en «en-og-en-halv-

inntektsmodell». Å være ung (18-24 år) er signifikant forbundet med å

være negativ til en «en-og-en-halv-inntektsmodell» og positiv til en «to-

inntekt fulltidsmodell». Det motsatte gjelder for den eldste aldersgruppen

(65-80 år).

Når det gjelder Finland er det å være kvinne forbundet med å ha «en-

og-en-halv-inntektsmodell» eller «to-inntekt deltidsmodell» som ideal, mens

å være mann er signifikant forbundet med å ha en «mannlig forsørger/husmor-

modell» som ideal. Kjønn er ikke signifikant for «to-inntekt fulltidsmo-

dell», sammenlignet med referansegruppen, «mannlig forsørger/husmor-

modell». Å befinne seg i den laveste kvartilen i utdannelsesspekteret er

forbundet med å slutte opp om en «mannlig forsørger/husmor-modell»

og en negativ sammenheng med å slutte opp om en «to-inntekt deltidsmo-

dell». For de som befinner seg i den øverste kvartilen finner vi det motsat-

te mønsteret. Det å tilhøre den yngste aldersgruppen (18-24 år) er negativt

forbundet med å støtte opp om en «mannlig forsørger/husmor-modell»,

mens det å tilhøre den eldste aldersgruppen er positivt forbundet med å

støtte opp om en «mannlig forsørger/husmor-modell», og negativt for-

bundet med å støtte opp om en «to-inntekt deltidsmodell».
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3.5 Forventninger

De teoretiske perspektivene og tidligere forskning som er presentert og

diskutert i dette kapittelet antyder hva man kan forvente å finne i forhold

til forskningsspørsmålene mine om familieidealer i de nordiske landene,

utbredelse og sosiale kjennetegn ved idealene. Siden forskningsspørsmå-

lene mine er eksplorerende velger jeg å formulere forventninger fremfor

hypoteser. Jeg utleder fjorten forventninger basert på teori og tidligere

forskning som trekkes videre inn i analysen. Disse testes så mot det empi-

riske materialet i et forsøk på å svare på forskningsspørsmålene som ble

presentert i introduksjonen.

Familieidealer i Norden

De første antagelsen er relatert til del en av mitt første spørsmål: i hvilken

grad det er ulike idealer for fordeling av betalt og ubetalt arbeid mellom

kvinner og menn i de nordiske landene. Mer spesifikt: hvilke ulike idealer

finnes.

De nordiske landene blir fremhold som eksempler på land der man

har lykkes i å innføre en politikk som gjør at disse landene har begynt å

bevege seg inn i den andre delen av «kjønnsrevolusjonen», med mer like-

stilling blant kvinner og menn i familien (Goldscheider mfl., 2015; Esping-

Andersen, 2016). Det vil derfor ikke være urimelig å anta at likestilte fami-

liemodeller vil dominere familiemønstrene i Norden. Samtidig, gitt den

utbredte bruken av deltid blant kvinner i de nordiske landene (Reisel,

2014) og undersøkelser som viser at det stort sett ikke er snakk om ufri-

villige deltid (Kitterød & Rønsen, 2013; Reisel, 2014), så vil det nok også

være elementer av spesialisering. Gitt den lave oppslutningen omkring

en modell med mannlig forsørger og kvinnen hjemme som husmor blant

nordiske land (Edlund & Öun, 2016), kan man anta at det hovedsakelig
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dreier seg om en variant av «en-og-en-halv inntektsmodell». Når Edlund

og Öun (2016) undersøker familieidealer empirisk finner de en overvekt

av spesialiserte idealer i Danmark og Finland, mens Sverige har en over-

vekt av likestilte idealer. Siden Sverige ofte blir sett på som en annerledes

land når det kommer til likestillingsvisjoner (Ellingsæter, 1998), vil nok

Island og Norge ligne mer på de to andre landene. Dette gir den første

forventningen:

F1: Det vil være en overvekt av spesialiserte idealer for alle de nordiske lande-

ne, men det vil også være stor oppslutning om likestilte idealer.

Varianter av familieidealer

For å gå nærmere inn på hva slags idealer man faktisk kan forvente å

finne, tar jeg utgangspunkt i familieidealene til Edlund og Öun (2016).

De finner fire idealer, hvor oppslutningen om et ideal med en mannlig

forsørger/husmor-variant har lav oppslutning i alle de tre nordiske lan-

dene som er med i undersøkelsen (Edlund & Öun, 2016, s. 158).

Lewis (1992) karakteriserer Norge og Sverige som varianter av en mann-

lig forsørgermodell så sent som i 1992. Samtidig, noen år senere, mener El-

lingsæter (1998) å observere at alle de skandinaviske landene ser ut til å ha

gått over til et to-inntektsideal. Edlund og Öun (2016)finner en 15 prosent

oppslutning om dette idealet i Finland, og 4 prosent oppslutning i Sverige

(Edlund & Öun, 2016, s. 159). Følgende forventning formuleres:

F2: Det finnes et «mannlig forsørger/husmor»-ideal, i Norden sett under ett,

men oppslutningen om dette vil være meget lav, og i noen land vil det være ikke-

eksisterede.

Edlund og Öun (2016) finner også et ideal hvor far jobber fulltid og mor
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jobber deltid i en eller annen form (sier ingenting om lengde). Empirisk er

dette det idealet som får høyest oppslutning i Danmark og Finland, i følge

Edlund og Öun (2016). Dette er også en stor gruppe i Sverige som mener

dette er beste løsning for familieorganisering med småbarn. Det kan være

flere grunner til at det er slik, til tross for at en symmetrisk familiemodell,

med to arbeidstakere og to omsorgspersoner, er et politisk mål i mange

vest-europeiske land (Kitterød & Lappegård, 2012), inkludert Norden.

De nordiske landene er blant de som har kommet lengst i verden på

familiepolitikk som skal lette presset på familien. Press som kan oppstå

når man prøver å balansere barn og fulltidsjobb (Esping-Andersen, 2016).

Barnehage og foreldrepermisjon skal muliggjøre yrkesdeltagelse, og fedre-

kvote skal få far på banen når det kommer til omsorg. Kontantstøtte der-

imot legger opp til at man skal kunne løse omsorg - i en gitt periode - in-

nenfor familien. Selv om alle de nordiske velferdsstatene forsøker å dekke

omsorgbehovet kan det oppstå såkalte «omsorgsgap» i perioder. En kan

oogså se for seg at familier rett og slett ikke finner tid til, eller synes det

blir for stressende, å både være i fulltidsjobb og ta seg av husholdsoppga-

ver.

Det er viktig å peke på at utfallet av denne modellen er kjønnet. Det

kan med andre ord se ut til at spesialisering fortsatt står sterkt. Om en ser

på spesialiseringstesen vil en slik modell både møte ønsket om maksime-

re inntekt, samtidig som husholdsoppgavene bli ivaretatt. Gitt utbredel-

sen av horisontal og vertikal segregering i arbeidslivet (Kitterød & Røn-

sen, 2013; Reisel, 2014) i alle de nordiske landene (i noe varierende grad),

vil menn være de med det komparative fortrinnet på lønnsmarkedet - og

kvinner fortsatt være mødre - så spesialiseringen vil fortsatt være kjønnet.

Jeg formulerer derfor forventningen:
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F3: En «en-og-en-halv inntektsmodell» vil fortsatt stå sterkt i alle de nordiske

landene.

De to siste idealmodellene er varianter av likestilte modeller. Den første

er en «to-inntekt fulltidsmodell» og er den modellen Lewis (2001) identifi-

serer som en «voksen arbeidstakermodell» og det Fraser kaller en «univer-

sell forsørgermodell» (Borchorst & Siim, 2008). En «to-inntekt fulltidsmo-

dell» er en modell som er tråd med den nordiske «arbeidslinja»: alle skal

være i arbeid, og rettigheter er knyttet til arbeidet. Selv om den er likestilt

når det kommer til arbeidslivet fører den til press på familien: både fordi

familien som helhet jobber mer, men særlig fordi kvinner fortsatt gjør mest

omsorg og husarbeid, et skift nummer to når de kommer hjem Goldschei-

der mfl. (2015). En «to-inntekt fulltidsmodell» er en minste-felles-multiplum-

variant av likestilling som har bred oppslutning blant alle partier i poli-

tikken. Empirisk har idealet rundt 30 prosent oppslutning i Danmark og

Finland, mens i Sverige har den kun 12 prosent. At denne varianten av

likestilling ikke har høyere oppslutning gitt at de nordiske landenes po-

litikk er laget med denne modellen for øyet, fremstår som noe overras-

kende. Man kunne jo anta at dette vil føre til sterke normative føringer fra

samfunnet for hvordan familien bør organisere seg. Dette fører til følgende

forventning:

F4: Oppslutningen rundt en «to-inntekts fulltidsmodell» vil være moderat i alle

de nordiske landene.

En «to-inntekt deltidsmodell» er den andre varianten av et likestilt

ideal. Dette idealet kan speile Frasers «universell omsorgsgivermodell»,

en modell som har kvinners livsmønster som norm for både kvinner og

menn (Borchorst & Siim, 2008). Dette vil implisere en modell hvor begge

jobber mindre for å få mer tid til omsorg og husarbeid. Det kan også gi ut-

57



trykk for deltids-familiemønsteret til Lewis (2001), en modell hvor foreldre

jobber deltid for å være hjemme med barna. Gitt hvor utbredt og aksep-

tert barnehage er som omsorgsgiver i de nordiske landene (kanskje i noe

mindre grad i Finland for barn de første leveårene (Østbakken, 2016)), så

må man kunne anta at idealet er mer i tråd med Frasers idealmodell. Den-

ne varianten vil da også ta inn i seg andre del av Goldscheider mfl. (2015)

sin «kjønnsrevolusjon», hvor kvinner og menn skal dele husholdsoppga-

ver likt. Det er viktig å merke seg at dette idealet går mot den nordiske

velferdsstatens «arbeidslinje».

Empirisk har idealet lav oppslutning i Danmark og Finland, men me-

get høy oppslutning i Sverige (Edlund & Öun, 2016). Igjen er Sverige an-

nerledeslandet. Jeg formulerer forventningen som følger:

F5: En «to-inntekt deltidsmodell» vil ha lav oppslutning jevnt over i alle de nor-

diske landene, men med Sverige som mulig unntak.

Familieidealenes oppslutning

Del to av første spørsmål i forskningsspørsmålene mine handler om hvor-

dan oppslutning om de forskjellige idealene varierer mellom de nordiske

landene. Denne delen vil munne ut i noen ganske generelle forventninger

om hvilke land som vil være mest likestilte og hvilke land som vil være

mest tradisjonelle.

Ellingsæter (1998) finner at Danmark ser ut til å være det landet i Skan-

dinavia med mest likestilte holdninger, med høyest støtte til en forsør-

germodell hvor begge bidrar likt i det betalte arbeidet. Denne modellen

støttes også av brorparten i Norge og Sverige, men det er altså størst an-

del i Danmark. Ellingsæter (1998) mener også Danmark er mest likestilt i

praksis, noe som har kunnet skje på grunn av et godt utbygd barnehage-
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tilbud. En NOVA-rapport om unges holdninger i Norden støtter også opp

under at danske ungdommer har mest likestilte holdninger, etterfulgt av

henholdsvis Norge, Island og Finland (Sverige var ikke med)(Øya, 2011,

s. 7). Når det kommer til oppslutning om familiemodeller som tar inn

både betalt og ubetalt arbeid er det ingen oppslutning om en «mannlig

forsørger/husmor-modell» i Danmark, mens over halvparten støtter opp

om en «en-og-en-halv inntektsmodell». Under halvparten er for lik deling

av fødselspermisjon (Edlund & Öun, 2016). Til slutt kan man føye til at

Borchorst og Siim (2008) mener at Danmark har holdt seg til en linje som

karakteriseres av Fraser idealtype kalt «universell forsørgermodell». De

har gått langt i statlig ansvar for omsorg av barn. Tidlig, og stor grad av,

barnehagedekning bygger opp under inntrykket av at «arbeidslinjen» står

sterkt i Danmark. Det samme gjør fraværet av et en-inntektsideal (Edlund

& Öun, 2016), og den lave bruken av kontantstøtte (Østbakken, 2016). Fra-

været av fedrekvote som del av nasjonal lovgivning vitner likevel om at

fars deltagelse i omsorg ikke er prioritert (Halrynjo & Kitterød, 2016). Mye

av grunnen til at landet har skilt seg ut i mer likestilt retning ser ut til å

være knyttet til holdninger til betalt arbeid. Når holdninger til deling av

ubetalt arbeid skal med i beregningen vil nok bildet fremstå noe annerle-

des, ettersom dette ikke har vært en del av den tidligere forskningen, som

for eksempel hos Ellingsæter (1998). På bakgrunn av denne informasjo-

nen står det ikke helt klar frem hvor Danmark vil plassere seg, men gitt

Danmark store oppslutning om «en-og-en-halv inntektsmodell» (Edlund

& Öun, 2016) antar jeg at Danmark vil vise seg med moderat til lav opp-

slutning til likestilte holdninger når det kommer til fordeling av betalt og

ubetalt arbeid.

Finland kommer ut som minst likestilte når det kommer til oppslut-

ning om likestilte familieidealer og lik deling av foreldrepermisjon (Ed-

lund & Öun, 2016). Rundt 15 prosent slutter opp om en «mannlig forsør-
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ger/

husmor-modell», noe som er 10 prosentpoeng mer inn i Sverige og 15 pro-

sentpoeng mer enn i Danmark. Danske ungdommer kommer også dår-

ligst ut når det kommer til likestilte holdninger i Norden (Øya, 2011, s. 7).

Finland har også mindre generøse velferdsordninger, lavere barnehage-

dekning (Fredriksen, 2017) og mer utstrakt bruk av kontantstøtte enn i

de andre nordiske landene (Østbakken, 2016), men flere kvinner er i jobb

og færre kvinner jobber deltid. De har også Nordens høyeste deltagelse i

politikken (Fredriksen, 2017). Familiemodellidealer forholder seg i mind-

re grad til politisk representasjon, så det at Finland gjør det godt på en

slik dimensjon spiller nok ikke inn i stor grad. Derimot kan få kvinnelig

deltidsarbeidere føre til at færre ønsker seg en «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», men også en «to-inntekts fulltidsmodell». Likevel, basert på denne

informasjonen antar jeg at Finland i størst grad av de nordiske landene,

vil omfavne tradisjonelle idealer.

Som tidligere nevnt er Island ofte utelatt når det kommer til kompa-

rativ forskning. Rapporten om ungdommer i Nordens holdninger til like-

stilling fra 2011 indikerer at de ligger i det nedre sjiktet, men ikke sist. Gitt

Islands tredelte permisjon kan man ane konturene av et mål om en «uni-

versal omsorgsmodell», slik som i Sverige (Borchorst & Siim, 2008). Det

er for lite informasjon tilgjengelig for å kunne gjøre antagelser om hvor

Island kommer til å befinne seg i forhold til de andre landene.

Lewis (1992) karakteriserer Norge som en «modifisert» variant av en

mannlig forsørgermodell, til forskjell fra Sverige som beskrives som en

«svak» variant. Dette er på grunn av mer kjønnstradisjonell politikk hvor

kvinner i større grad blir sett på som mødre og koner, fremfor arbeide-

re. Dette stemmer overens med Sainsbury (2001) funn, hvor Sverige er

kjønnsnøytrale i sin politikkutforming mens i Norge konstrueres politikk
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basert på ideen om kvinner som mødre. Stort sett alt har skjedd senere i

Norge enn i Danmark og Sverige, både når det kommer til kvinners inklu-

dering på arbeidsmarkedet og utviklingen av barnehagetilbud (Ellingsæ-

ter, 1998). Selv om Sverige har en mer visjonær politikk på likestillingsom-

rådet enn de to andre skandinaviske landene er det Danmark som frem-

står som mest likestilt både i holdninger og praksis når det kommer til

forsørgermodeller. Både Norge og Sverige ser ut til å støtte opp om «en-

og-en-halv inntektsmodell», i motsetning til Danmark som er mer rettet

mot en «to-inntekts modell» (Ellingsæter, 1998). Når det kommer til hold-

ninger til likestilling blant ungdommer i Norden lå Norge på en andre-

plass i 2011 (Øya, 2011, s. 7). Borchorst og Siim (2008) mener at Norge

fører en mer ambivalent linje, hvor alle tre av Frasers idealmodeller har

vært tilstede samtidig. Kontantstøtte støtter opp om en «likestilt omsorgs-

modell», mens utbygging av barnehager og fedrekvote peker i retning av

en «universell omsorgsmodell». Alt peker dermed mot at Norge befinner

seg mellom ytterpunktene av mest og minst likestilte holdninger i Norden.

Selv om Sverige plasseres sammen med Norge når det kommer til fa-

miliemodeller som hovedsakelig ser på hvordan man skal fordele inntekt,

som et land hvor det er større oppslutning om en kvinnelig deltidsva-

riant (Ellingsæter, 1998) i 1992, så ender Sverige stort sett opp som det

mest likestilte landet i komparative sammenhenger. De har lenge hatt en

visjonær likestillingspolitikk (Ellingsæter, 1998). Når det kommer til ide-

ell og rapportert faktisk deling av husarbeid blant unge par i Norge og

Sverige, er svenskene mest likestilte både i holdninger og praksis (Bern-

hardt mfl., 2008). Dette forklares med at Sverige har en lenger historie med

likestillingsfremmende politikk (Bernhardt mfl., 2008). Også Jakobsson og

Kotsadam (2010) finner at svensker er mer egalitære enn nordmenn, men

sier disse forskjellene er små, og de finner ingen forskjeller når det kom

til holdningen om å dele husarbeid likt. Edlund og Öun (2016) finner at
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kun Sverige har overvekt av likestilte idealer: både Danmark og Finland

har overvekt av idealer som hvor kvinnen jobber mindre. Om man ser på

deltid fulltid har Sverige en klar overvekt av deltidsarbeid i en eller annen

variant som ideal (en likestilt og en «en-og-en-halv inntektsmodell»). Til

sammen utgjør dette deltidsønsket nesten 84 prosent De to andre fulltids-

modellene står kun for 16 prosent av oppslutningen. På samme tid er like-

stilte modeller (sett opp mot ulik arbeidsdeling) i overvekt, og fulltidsmo-

dellen står svakt. Om en ser dette i lys av Frasers «universelle omsorgsmo-

dell» og Goldscheider mfl. (2015) sin kjønnsrevolusjon kan man si at dette

er familiemodellene som vil føre til mest likestilling i praksis/utfall. Dette

står i stil med Borchorst og Siim (2008) sin analyse: i Sverige var lenge en

universell forsørgermodell gjeldende, men de siste årene har de gått langt

i retning mot en universell forsørgermodell med flere ordningen, blant an-

net lang fedrekvote (Borchorst & Siim, 2008, s. 212). Danmark og Finland

har både en overvekt av ulike fordeling av betalt og ubetalt arbeid, og en

overvekt av et ønske om fulltidsarbeid.

På bakgrunn av dette formulerer jeg følgende hypoteser:

F6: Sverige kommer til å peke seg ut som mest likestilt.

F7: Finland kommer til å peke seg ut som minst likestilt.

F8: Danmark, Island og Norge kommer til å befinne seg mellom ytterpunktene,

hvor Danmark kommer til å peke seg ut som mer likestilt enn Norge.

Sosiale kjennetegn

Som del to av forskningsspørsmålene mine ønsker jeg å se på om det fin-

nes en sammenheng mellom ulike sosiale kjennetegn og idealene for for-

deling av betalt og ubetalt arbeid. Jeg har valgt å se på forskjeller mellom

kjønn, alder, utdannelse og om sosialisering - ved at mor var i jobb når

62



respondenten selv var barn - har betydning for sannsynligheten for hvilke

idealer man er tilhenger av i Norden.

Siden likestilling og deling av betalt og ubetalt arbeid har kjønnede

konsekvenser, er det interessant å undersøke hvordan forskjellige fami-

lieidealer henger sammen med kjønn. Forskning har lenge vist at kjønn

har betydning for holdninger til kvinners deltagelse i arbeidsmarkedet:

kvinner har mer likestilte holdninger enn menn (se blant annet Alwin

mfl., 1992; Sjöberg, 2004; O’Reilly mfl., 2014) selv om noen studier viser at

kjønn ikke er signifikant i alle land (Apparala mfl., 2003; Crompton mfl.,

2005). Også i Norden er likestilte holdninger mer sannsynlig blant kvinner

(Knudsen & Waerness, 2001; Ellingsæter, 1998), og når det kommer til hus-

holdsoppgaver, som husarbeid og omsorg, er likestilte holdninger vanligst

om en er kvinne. Når det kommer til familiemodellidealer er kjønn signi-

fikant for alle modeller, i alle de tre nordiske landene, i følge (Edlund &

Öun, 2016). Det overordnete bildet er at en «to-inntekts fulltidsmodell» og

en «mannlig forsørger/husmor-modell» er assosiert med å være mann. En

«to-inntekts deltidsmodell» er assosiert med å være kvinne. Hvilket kjønn

som er assosiert med en «en-og-en-halv inntektsmodell» varierer mellom

landene. Dette fører til følgende forventning:

F9: Å være kvinner er assosiert med en modell hvor kvinnen får mer tid til hus-

holdsoppgaver i alle de nordiske landene.

F10: Å være mann er assosiert med modeller som lar han jobbe fulltid i alle de

nordiske landene.

For kvinner vil dette bety en oppslutning om en «to-inntekts deltidsmo-

dell» eller en «en-og-en-halv inntektsmodell». For menn innebærer det å

slutte opp om enten en «to-inntekts fulltidsmodell» eller en «en-og-en-
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halv inntektsmodell». «En-og-en-halv inntektsmodell» er brukt som refe-

ransegruppe, sså informasjon vi får er relativt til denne gruppen. I praksis

betyr dette at jeg ikke kan undersøke disse forventningene med det forsk-

ningdesignet jeg har. Jeg justerer derfor forventningene mine til at relativt

til de som slutter opp om en «en-og-en-halv inntektsmodell» vil det å være

kvinne være knyttet til en «to-inntekts deltidsmodell», mens det å være

mann vil være knyttet til «to-inntekts fulltidsmodell».

Alder og kohortutskiftning er gjerne forbundet med endrede holdninger.

Det å være ung i motsetning til det å være eldre ser gjennomgående ut

til å være forbundet med å ha en mer progressiv holdning til kjønnsroller

(se for eksempel Banaszak & Plutzer, 1993; Sundström, 1999; O’Reilly mfl.,

2014). Edlund og Öun (2016) får varierende resultater når det kommer til

alder. Det overordnete bildet er at eldste er negative til en «to-inntekts full-

tidsmodell» og en «to-inntekts deltidsmodell», mens de unge er positive

til en slik modell. De yngste er negative til en «en-og-en-halv inntektsmo-

dell» og en «mannlig forsørger/husmor-modell», mens de eldste er posi-

tive til disse. I hvilke land disse sammenhengene er signifikante varierer.

Dette resulterer i følgende forventning:

F11: Yngre vil ha mer likestilte holdninger enn eldre i alle de nordiske lande-

ne.

Høyere utdannelse fører til høye alternativkostnader ved å ikke job-

be. Tidligere forskning viser også at folk med høyere utdannelse er mer

positive til kvinner i arbeid sammenlignet med lavt utdannede (se for ek-

sempel Banaszak & Plutzer, 1993; Sjöberg, 2004; Boehnke, 2011). Davis og

Robinson (1991) finner derimot ikke støtte for dette. Edlund og Öun (2016)

finner at utdannelse stort sett har en signifikant sammenheng med alle

familieidealer, sammenlignet med referansegruppen som er en «mannlig

64



forsørger/husmor-modell»; eneste unntaket er for en «en-og-en-halv inn-

tektsmodell» i Finland. Høy utdannelse er stort sett forbundet med opp-

slutning om de likstilte modellene i alle landene, mens oppslutning om

en «mannlig forsørger/husmor-modell» og en «en-og-en-halv inntekts-

modell» er knyttet til lavere utdannelsesgrupper. Dette fører frem til føl-

gende forventninger:

F12: Høyere utdannelse vil være forbundet med mer likestilte holdninger i alle

de nordiske landene.

F13: Å ikke ha fullført mer enn obligatorisk skolegang vil være forbundet med

mindre likestilte holdninger i alle de nordiske landene.

Flere har undersøkt om sosialisering, her operasjonalisert ved om mor

var i jobb når respondenten selv var ung, påvirker respondentens holdnin-

ger til kvinners deltagelse i arbeidslivet. Variabelen er tenkt å fange opp

«sosialiseringstesen», at ved å vokse opp med en mor i arbeid har man

internalisert ideen om kvinner i arbeid som normalen. Gjennom slik so-

sialisering kan man se for at respondenten er mer positiv til likere deling

av oppgaver i hjemmet. Men man kan også anta at utfallet kan påvirkes

den andre veien: om en opplevde en mor som er mye bort på grunn av

jobb kan dette føre til holdninger om at det er viktig at mor er hjemme

med barn når de er små. Tidligere forskning viser at det ser ut til at det å

ha hatt en mor som har jobbet mens respondenten var ung, uavhengig av

respondentens kjønn, påvirke holdninger i egalitær retning (Sjöberg, 2004;

Boehnke, 2011). Det fører frem til en siste forventning:

F14: Det å ha vokst opp med en mor som var i jobb før respondenten var fyllt

14 har en positiv sammenheng med oppslutning om en «to-inntekt fulltidsmo-

dell».
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Kapittel 4

Data og metode

I dette kapittelet redegjør jeg for datagrunnlaget mitt og analysemetode-

ne jeg bruker i oppgaven. Først presenteres utvalgene fra de forskjellige

nordiske landene. Disse danner grunnlaget for analysene mine. Deretter

følger en gjennomgang av analysestrategien som brukes i oppgaven, og

en gjennomgang av av alle variablene som anvendes i analysen, og de

valgene som er tatt i den sammenheng. Kapittelet avsluttes med en kort

redegjørelse for de statistiske metodene jeg har anvendt.

4.1 Datasett

I mine analyser bruker jeg data fra The International Social Survey Pro-

gram (ISSP) gjennomført i 2012. ISSP er et tverrnasjonalt samarbeid som

samler og koordinerer forskningsprosjekter i 53 medlemsland. Spørreun-

dersøkelsen gjennomføres hvert år, men med forskjellig tema. Spørreun-

dersøkelsen har hatt temaet «Family and changing gender roles» fire gan-

ger (i 1988, 1994, 2002 og 2012). Jeg benytter meg av undersøkelsene fra

2012.

Jeg bruker data fra alle de nordiske landene: Danmark, Finland, Island,
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Norge og Sverige. Etter at jeg har bearbeidet variablene mine står jeg til

slutt igjen med 4114 respondenter fordelt på de fem landene.

I Danmark har de trukket et representativt utvalg (simple random samp-

le) av personer mellom 18 og 79 år fra folkeregisteret i Danmark. Fordi de-

res tidligere erfaring med undersøkelser viser at menn i alderen 18-35 er

underrepresentert valgte de å trekke ekstra 148 personer fra denne grup-

pen. 1403 individer fullførte de webbaserte undersøkelsene, noe som gir

en svarprosent på 56,12. Dataene er ikke vektet (GESIS, 2016).

I Finland foretok de et systematisk tilfeldig utvalg (geografisk stratifi-

sert, ikke klustret) av individer fra folkeregisteret. Utvalget er begrenset til

personer mellom 15 og 74 år . 1171 fullførte spørreundersøkelsen enten på

papir eller nett. Dette gir en svarprosent på 46,84. Resultatet er vektet ved

en kallibrasjonsmetode (GESIS, 2016).

På Island ble et randomisert utvalgt i aldersgruppen 15 til 95 år trukket

fra det folkeregisteret. Det ble benyttet ansikt-til-ansikt intervjuer og det

endelige utvalget består av 1172 individer. Responsprosent var på 55,57

prosent. Dataene ble vektet etter informasjon fra Islands statistikkbank om

antall menn og kvinner som bor i by og land, og etter alder (GESIS, 2016).

I Norge ble det sendt ut spørreskjemaer via internett eller mail til et

randomisert utvalg i aldersspennet 18-79 år. 1444 individer svarte, og svar-

prosenten ble dermed på 38 prosent. Av de som svarte var single (aldri

gift) underrepresentert, og folk med høyere utdannelse og i profesjonsyr-

ker er overrepresentert. Utvalget er ikke vektet (GESIS, 2016).

I Sverige ble det sendt ut spørreskjemaer i posten til et representativt

utvalg for de som var 18 år eller eldre. 1060 personer svarte, noe som gir

er svarprosent på 53,1 prosent. Utvalget er ikke vektet (GESIS, 2016).

4.1.1 Utvalgsbegrensninger

ISSP 2012 består av alle respondentene i de 53 medlemslandene. Siden jeg

ønsker å se på de nordiske landene har jeg valgt å kaste ut alle landene
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Tabell 4.1: Oversikt over utvalgene

Norden (n=4114)

Danmark (n = 955) Finland (n = 696) Island (n = 818) Norge (n = 981) Sverige (n = 664)

bortsett fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i utvalget.

I Danmark, Norge og Sverige består utvalget av respondenter som er

18 år eller eldre. I Finland og på Island er nedre grense derimot satt til 15

år. I Danmark og Norge er, i følge kodeboken, øvre grense satt ved 79 år.

Ved å se på faktiske frekvenser viser det seg derimot at den eldste i det

danske utvalget er 102 år. I Finland har de 74 år som øvre grense, mens

eldste respondent på Island er 93 og i Sverige er eldste 95 år gammel. Jeg

velger å begrense mitt utvalg til de som er mellom 18 og 75 år for å få

samme aldersspenn i alle land.

Jeg har valgt å ikke inkludere respondenter som ikke har svart på spørs-

målene som er utgangspunkt for mine analyser.

4.1.2 Utvalgsskjevhet

ISSP sine undersøkelser har som fordel at de er gjennomført med samme

tema flere ganger og de er tverrnasjonale. Dette gir mulighet til sammen-

ligning på tvers av land, og sammenligne enhetene med seg selv over tid.

Dessverre er spørsmålet jeg har valgt å bruke som avhengig variabel med

for første gang i 2012, tidsdimensjonen faller derfor bort og jeg får bare

benyttet det sammenligning mellom land.

I forbindelse med utvalgsundersøkelser må man vurdere om utvalget

man har faktisk er statistisk representativt for den populasjonen man øns-
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ker å si noe om. De to vanligste grunnene til lav representativitet er 1)

skjevheter i utvalgstrekking, og 2) frafall. Om utvalgets fordeling på et be-

stemt kjennemerke ikke er lik som populasjonen undersøkelsen omfatter,

vil dette betegnes som utvalgsfeil. (Skog, 2015, s. 99-100).

For å unngå skjevheter i utvalgstrekningen bør en benytte sannsynlig-

hetsutvelging. Dette er benyttet i alle de nordiske landene. Problemet med

frafall er det vanskeligere å gjøre noe med. Det er ikke uvanlig med lav

svarprosent. Svarprosenten i de forskjellige landene jeg undersøker ligger

mellom 38-56 prosent. Dette er ikke et problem dersom frafallet er helt til-

feldig, men i følge Skog (2015) må man i de fleste tilfeller regne med at fra-

fallet er selektivt, og at visse grupper er mindre villig til å delta enn andre.

Hvis frafallet er korrelert med de variablene en vil undersøke vil det være

et problem (Skog, 2015, s. 100). Det er derfor viktig å få en oversikt over

frafallets art. En måte å få en slik oversikt på er å sammenligne med of-

fentlige registere (Skog, 2015, s. 101). I GESIS (2016) har hvert land lagt

ved en oversikt over statistikk på blant annet kjønn, alder og utdannelse

for at man skal kunne vurdere representativitet selv . (For sammenligning

se side 78).

Selv om det er skjevheter på en variabel trenger det ikke være skjev-

heter på andre variabler. Samtidig betyr dette også at selv om det ikke er

skjevheter på en variabel er det ingen garanti mot skjevheter på andre va-

riabler. Frafallet er en del av så og si alle spørreundersøkelser, noe som

gjør at det er en viss usikkerhet forbundet med å trekke slutninger fra ut-

valget til populasjonen (Bjørshol, Høstmark & Lagerstrøm, 2010). Gitt min

noe lave svarprosent og skjevheter i utvalget mitt (for oversikt se side 78)

vil jeg derfor være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner.
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4.2 Analysestrategi

Forskningsdesignet er konstruert i samsvar med oppgavens forsknings-

spørsmål:

1. I hvilken grad er det ulike idealer for fordeling av omsorgsarbeid og

yrkesarbeid i de nordiske landene?

a) Hvilke ulike idealer finnes?

b) Hvordan varierer disse i oppslutning mellom landene?

2. Hvilken sammenheng er det mellom sosiale karakteristika og ulike

idealer for fordeling av omsorgsarbeid og yrkesarbeid?

a) I hvilken grad er kjønn, alder, utdannelse og om mor var i jobb

før respondenten var 14 år knyttet til sannsynligheten for hvilke

idealer man er tilhenger av?

De to ulike forskningsspørsmålene vil bli analysert med ulike tilnær-

minger. Det første spørsmålet undersøkes ved hjelp av latent klasseanaly-

se (Latent class analysis, LCA), for å identifisere idealer når det kommer

til fordeling av arbeid og omsorg mellom mor og far. Latent klasseanalyse

identifiserer uobserverbare undergrupper innenfor en populasjon basert

på respondentens verdier på to eller flere observerte variabler. Disse va-

riablene antas å måle en underliggende eller latent konstruksjon. For å

sammenligne med en bedre kjent metode kan en betrakte latente klassen-

analyse som en slags faktoranalyse, men med diskrete snarere enn kon-

tinuerlige observerte variabler (Kitterød & Lappegård, 2012). Jeg bruker

Stata LCA Plugin, utviklet av Penn State University Methodology Cen-

ter, (Lanza, Dziak, Huang, Wagner & Collins, 2015) for å estimere mine

modeller. I tillegg til å se på de forskjellige idealene har jeg også sett på

hvordan Norden samlet, og landene hver for seg, fordeler seg på de for-

skjellige idealene/gruppene.
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Basert på den latente klasseanalysen er hver respondent tildelt en be-

stemt ideal/gruppe. Gruppemedlemskap er bestemt ut i fra hvilken ideal/

gruppe vedkommende har størst sannsynlighet for å tilhøre, basert på sva-

rene respondenten har gitt på de to spørsmålene som brukes for å konstru-

ere disse idealene/ gruppene. (For nærmere beskrivelse av latent klasse-

analyse se side 80.) Sannsynligheten for å tilhøre hver av gruppene bruker

jeg deretter i en multinomisk logistisk regresjon, for å undersøke hvordan

variabler som kjønn, land, alder, lengde på fullførte utdannelse, og om

respondentens mor var i arbeid før vedkommende fylte 14 år forutsier et

slikt gruppemedlemskap. (For nærmere beskrivelse av multinomisk logis-

tisk regresjon se side 84).

Denne modelleringsstrategien er dermed todelt. Den første delen til-

later meg å identifisere idealer/grupper og landenes fordeling på disse

gruppene, og den andre delen tillater meg å identifisere sosiodemografis-

ke egenskaper innenfor de tildelte gruppene. Analysene og bearbeidingen

av datamaterialet uføres i statistikkprogrammet STATA, versjon 14.

4.3 Operasjonalisering av variabler

4.3.1 Variabler brukt i typologi

Typologien, som er et produkt av den latente klasseanalysen, blir konstru-

ert ved hjelp av to spørsmål. Ordlyden i selve spørsmålet er den sammen,

men fortegnet i det første spørsmålet er positivt og det andre negativt.

Disse to spørsmålene fanger opp to dimensjoner. Den første handler om

styrke på orientering mot betalt og ubetalt arbeid, og den andre handler

om hvorvidt denne orienteringen blir vurdert forskjellig avhengig av om

det er snakk om mor eller far.
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Spørsmål 1:

Consider a family with a child under school age. What, in your opinion, is

the best way for them to organize their family and work life?

1. The mother stays at home and the father works full-time.

2. The mother works part-time and the father works full-time.

3. Both the mother and the father work full-time.

4. Both the mother and the father work part-time.

5. The father works part-time and the mother works full-time.

6. The father stays at home and the mother works full-time.

Spørsmål 2:

And, in your opinion, which of these options would be the least desirable?

1. The mother stays at home and the father works full-time.

2. The mother works part-time and the father works full-time.

3. Both the mother and the father work full-time.

4. Both the mother and the father work part-time.

5. The father works part-time and the mother works full-time.

6. The father stays at home and the mother works full-time.

På grunn av få observarsjoner i kategoriene 5. og 6. i begge spørsmåle-

ne blir disse to slått sammen til en kategori. Hvert spørsmål har dermed

fem svaralternativer. Svaralternativene har blitt nummerert 1-5, ettersom

pluginen fra Penn State krever positive verdier. Alle respondenter som

ikke har svart på spørsmålene er fjernet fra analysen.

4.3.2 Avhengig variabel i andre del av analysen

I andre del av analysen, hvor jeg skal benytte multinomisk logistisk re-

gresjon, er det sannsynligheten for å tilhøre hver av gruppene som er den

avhengige variabelen. Jeg har valgt å operere med tre grupper (se analyse-

kapittelet for diskusjon). Observasjonsenhetene vil med andre ord enten
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ha høyest sannsynlighet for å tilhøre gruppe 1, som indikerer en en-og-

en-halv-inntektsmodell, gruppe 2, som indikerer en deltidsmodell, eller

gruppe 3, som er en modell hvor begge jobber fulltid. Denne variabelen er

kategorisk, de tre kategoriene ikke kan rangeres.

4.3.3 Uavhengige variabler

Forklaringsvariablene er land, kjønn, alder, utdannelse og om mor var i

jobb før respondenten var 14 år.

Land

Variabelen er kategorisk og er begrenset til de nordiske landene. Danmark

er gitt verdien 1, Finland er gitt verdien 2, Island er gitt verdien 3, Norge

er gitt verdien 4 og Sverige er gitt verdien 5.

Kjønn

Variabelen er dikotom, kvinner er gitt verdien 0 og menn verdien 1. Kun

en respondent har ikke oppgitt kjønn og ble derfor fjernet.

Alder

Variabelen er kontinuerlig, og som beskrevet over, avgrenset til respon-

denter mellom 18 og 75 år.

Utdannelse

Variabelen utdannelse er konstruert basert på landspesifikke variabler for

høyeste oppgitte fullførte utdannelse. De landspesifikk variablene tar høy-

de for landets eget utdannelsessystem. Disse er slått sammen til en felles

variabel. Kategoriene sorteres i «grunnskole» (1-10. klasse) = 1, «videregå-

ende skole» = 2, «høyere utdannelse på 4 år eller mindre» = 3, og «høyere

utdannelse på mer en fire år» = 4. Skillet ble satt fordi de fleste masterut-

dannelser i Norden krever 5 år eller mer. De som ikke har oppgitt høyeste
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fullførte utdannelse har fått verdien 9 for å lettere kunne skille dem fra de

andre kategoriene.

Mor i jobb før respondent var 14 år

Om mor var i jobb før respondenten var 14 år, er en dikotom variabel hvor

de som har hatt mor som var i jobb før respondent var 14 år har fått verdi-

en 1, og de som ikke hadde det har fått verdien 0. 1

4.3.4 Deskriptiv statistikk

Variabler brukt i typologi/avhengig variabel

I tabell 4.2 oppgis svarfrekvenser for hvert svaralternativ på de to spørs-

målene som brukes til å konstruere typologien. Svarene er oppgitt i abso-

lutte tall og prosent, fordelt på land og Norden totalt.

Det er verdt å merke seg at optimal løsning for deling av arbeid og om-

sorg når barn er under skolealder er at mor jobber deltid og far jobber

fulltid. Dette gjelder for Norden sett under ett, og i hvert enkelt land, bort-

sett fra Sverige. Selv om også mange mener dette er en optimal løsning

i Sverige er den løsningen med høyest oppslutning den at både mor og

far jobber deltid. Finland skiller seg fra de andre landene ved relativt høy

oppslutning rundt alternativet hvor mor er hjemmeværende.

Når det kommer til den dårligste løsningen er det verdt å merke seg at

svaralternativet som går ut på at begge jobber fulltid er det mest populære

i alle land, bortsett fra Island. Det er høy oppslutning på Island også, men

alternativet hvor far er hjemme heltid/deltid og hvor mor jobber fulltid er

det med høyest oppslutning.

1Jeg har kjørt alle modeller med og uten mor i jobb-variabelen for å se om den overlap-

per og stjeler forklaringsstyrke med noen av de andre forklaringsvariablene. Variabelen

endrer ikke på styrke eller signifikansnivå på noen av de andre forklaringsvariablene i

noen av modellene.
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Generelt for Norden bør det noteres at optimal løsning er knyttet til at

begge foreldre er i arbeid, men ikke nødvendigvis fulltid.
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Tabell 4.2: Frekvensfordeling på svaralternativer (n=4114)
Barn under skolealder Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt

Optimal løsning for deling av omsorg og arbeid:

Mor hjemmeværende, far fulltid 65 165 51 107 78 466

6.81 23.71 6.23 10.9 11.75 11.33 %

Mor deltid, far fulltid 486 291 406 447 218 1848

50.89 41.81 49.63 45.57 32.83 44.92 %

Mor og far fulltid 242 144 151 195 83 815

25.34 20.69 18.46 19.88 12.50 19.81 %

Mor og far deltid 147 91 203 223 273 937

15.39 13.07 24.82 22.73 41.11 22.78 %

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 15 5 7 9 12 48

1.57 0.72 0.86 0.92 1.81 1.17 %

Totalt 955 696 818 981 664 4114

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Dårligste løsning for deling av omsorg og arbeid:

Mor hjemmeværende, far fulltid 146 101 117 174 145 683

15.29 14.51 14.30 17.74 21.84 16.60 %

Mor deltid, far fulltid 23 24 10 49 14 120

2.41 3.45 1.22 4.99 2.11 2.92 %

Mor og far fulltid 451 327 300 456 372 1906

47.23 46.98 36.67 46.48 56.02 46.33 %

Mor og far deltid 144 102 80 102 47 475

15.08 14.66 9.78 10.40 7.08 11.55 %

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 191 142 311 200 86 930

20.00 20.40 38.02 20.39 12.95 22.61 %

Totalt 955 696 818 981 664 4114

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Frekvenstabell over uavhengige variabler

I tabell 4.3 oppgis frekvenser for de ulike uavhengige variablene i absolut-

te tall og i prosent, fordelt på land og Norden totalt.

Om en sammenligner med vedlagt statestikk fra de forskjellige lande-

ne i variabelrapporten (GESIS, 2016) ser det ut til å være noen skjevheter i

utvalget. Kjønn ser ut til å være balansert i utvalget fra Danmark og Norge.

I utvalgene fra Island og Sverige ser menn ut til å være noe overrepresen-

tert, mens i det finske utvalget er kvinner noe overrepresentert. Når det

kommer til alder se de eldste aldersgruppene ut til å være overrepresen-

tert i de danske, islandske og svenske utvalgene. Utvalgene i Finland og

Norge fremstår balanserte. Når det kommer til utdannelse ser høyere ut-

dannelse ut til å være overrepresentert i utvalgene til Danmark, Finland,

Norge og Sverige. I Sverige er det imidlertid ingen statistikk over de med

mer enn fire års høyere utdannelse. Denne gruppen ser ut til å være un-

derrepresentert i utvalget. I det finske utvalget er de men kun fullført vi-

deregående skole overrepresentert. Det islandske utvalget ser balansert ut

(GESIS, 2016). Her skal det bemerkes at noen av tilsynelatende skjevhete-

ne kan skyldes hvordan kategorien utdannelse er konstruert, og mangel

på samkjøring av disse på tvers av landene.

(Se vedlegg 6.4 for frekvenstabeller over utdannelse og alder fordelt på

kjønn, og utdannelse fordelt på alder.)
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Tabell 4.3: Frekvenstabell over sosiodemografiske kjennetegn, per land

(n=4114)
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt

Kjønn

Mann 462 320 436 485 303 2006

48.38 % 45.98 % 53.30 % 49.44 % 45.63 % 48.76 %

Kvinne 493 376 382 496 361 2108

51.62 % 54.02 % 46.70 % 50.56 % 54.37 % 51.24 %

Alder oppsummert

18-25 145 81 128 122 50 526

15.18 % 11.64 % 15.65 % 12.44 % 7.53 % 12.79 %

26-35 135 89 139 138 79 580

14.14 % 12.79 % 16.99 % 14.07 % 11.90 % 14.10 %

36-45 175 101 139 164 110 689

18.32 % 14.51 % 16.99 % 16.72 % 16.57 % 16.75 %

46-55 183 134 153 210 138 818

19.16 % 19.25 % 18.70 % 21.41 % 20.78 % 19.88 %

56-65 165 171 156 189 149 830

17.28 % 24.57 % 19.07 % 19.27 % 22.44 % 20.18 %

66-75 152 120 103 158 138 671

15.92 % 17.24 % 12.59 % 16.11 % 20.78 % 16.31 %

Utdannelse

Grunnskole 58 106 167 245 119 695

6.07 % 15.23 % 20.42 % 24.97 % 17.92 % 16.89 %

Videregående 345 394 266 231 258 1491

36.13 % 56.61 % 32.52 % 23.55 % 38.86 % 36.32 %

Høyere utdannelse, = / < 4 år 384 117 270 380 271 1422

40.21 % 16.81 % 33.01 % 38.74 % 40.81 % 34.56 %

Høyere utdannelse, > 4 år 168 76 83 122 7 456

17.59 % 10.92 % 10.15 % 12.44 % 1.05 % 11.08 %

Ikke oppgitt 0 3 32 3 9 47

0.00 % 0.43 % 3.91 % 0.31 % 1.36 % 1.14 %
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4.4 Metode

I første del av analysen brukes latent klasseanalyse for å identifisere uob-

serverbare subgrupper i datamaterialet mitt, samt for å se hvordan utval-

get fra de ulike nordiske landene fordeler seg på disse gruppene. Deretter

har jeg brukt sannsynligheten for å tilhøre hver av disse gruppene som

avhengig variabel i en multinominaI logistisk regresjon, for å identifisere

sosiodemografiske egenskaper ved disse gruppene.

4.4.1 Latent klasseanalyse

Latent klasseanlyse (LCA) kan brukes til å identifiserer uobserverbare klas-

ser/subgrupper i en populasjon. LCA er en latent variabelmodell, slik

som faktoranalyse, men med kategoriske - fremfor kontinuerlige variab-

ler. Som nevnt er hver latente variabel kategorisk, og den er sammensatt

av et sett med latente klasser. Begrepet latent referer til det faktum at det i

LCA forutsettes å være en feilfri latent variabel som ligger bak. De latente

klassene har vi ikke tilgang på å måle direkte, men de kan måles indirekte

ved hjelp av to, eller flere, observerte variabler. Til forskjell fra den laten-

te variablen kan observerbare variablene innebære feilkilder, slik som alle

vanlige observerte variabler kan og usikkerheten er også mulig å estimere

(Collins & Lanza, 2010, s. 4-5).

En latent klassemodell slik jeg den jeg bruker baserer seg på få anta-

gelser. Den baserer seg ikke på antagelser om at indikatoren for de latente

klassene, eller at de latente klassene, er på noe annet målenivå enn det no-

minelle. Det er likevel en grunnleggende antagelse som ligger til grunn for

latente klassemodeller, og det er antagelsen om lokal uavhengighet. Denne

antagelsen sier at de observerte variablene er kun betinget av den latente

klasse, og at de observerte variablene må være uavhengig av hverandre

(Collins & Lanza, 2010, s. 44-45).
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Først vil jeg presentere grafisk og forhåpentligvis intuitiv forklaring av

metoden. På bildet under er den latente variabelen representert med en

lilla oval. De observerbare indikatorvariablene, som struktureres av den

latente variabelen, er angitt ved blå firkantede bokser. De små, grønne

sirklene representerer feilkilden som er assosiert med indikatorvariable-

ne. Pilene viser til den underliggende antagelsen som ligger til grunn for

LCA, at de observerbare variablene struktureres av den latente klasseva-

riabelen og feilkilden, ikke motsatt vei (Collins & Lanza, 2010, s. 4-5). I en

latent klassemodell vil altså en persons svar være et produkt av en kombi-

nasjon av individets latente klassemedlemsskap og tilfeldige feil (Collins

& Lanza, 2010, s. 47).

Figur 4.1: Illustrasjon av prinsippene for latent klasseanalyse. Kilde:

Collins og Lanza, 2010

Det grunnleggende matematiske uttrykket for en latent klassemodell

ser slik ut:

P(Y = y) =
C

∑
c=1

γc

J

∏
j=1

Rj

∏
rj=1

ρ
I(yj=rj)

j,rj|c
(4.1)
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I ligningen er j antall observert variabler, og rj er antallet responskate-

gorier til j. Bokstaven c angir antall latente klasser. Bokstaven y represen-

tere et bestemt responsmønster (det vil si en vektor bestående av mulige

svar på de observerte variablene). Y representere alle mulige rekkefølger

av y’ene. Indikatorfunksjonen I(yj = rj) er lik 1 når svaret på variabel j

= rj, og vil ellers være 0. Videre er γc sannsynligheten for medlemskap

i den latent klassen c og, ρ
I(yj=rj)

j,rj|c
er sannsynligheten for hver responska-

tegori rj til observert variabel j, betinget av medlemskap i latent klasse

c. γ-parametrene representerer sannsynlighetene for å tilhøre hver latent

klasse. Siden de latente klassene er gjensidig utelukkende og uttømmende

vil de summere til 1. ρ-parametrene gir sannsynligheten for hver av re-

sponskategoriene, betinget av sitt latent klassemedlemskap. For hver en-

kelt latente klasse vil sannsynligheten totalt for hver responskategori to-

talt utgjøre 1. Sannsynligheten for hver responskategori gir grunnlaget for

å tolke og navngi de latente klassene. Modellen bygger på antagelsen om

betinget uavhengighet gitt latent klasse. Dette innebærer at J-indikatorene

innen hver latent klasse er uavhengige av hverandre(Lanza, Coffman &

Xu, 2013).

Kort oppsummert uttrykker igning 3.1 at sannsynligheten for å obser-

vere et spesifikt responsmønster er en funksjon av sannsynligheten for

medlemsskap av hver enkelt klasse (γ’ene) og sannsynligheten for å ob-

servere hvert svar betinget av klassemedlemsskap (ρ’ene).

Ved hjelp av LCA blir hvert enkelt individ i mine data tildelt en bestemt

gruppe. Gruppemedlemskap bestemmes ut fra hvilken gruppe individet

har høyest sannsynlighet for å tilhøre, basert på individets svar på hva

som er mest/minst optimal løsning på hvem som skal passe barn mens

barn er under skolealder. Sannsynlighetene for hvert individs gruppetil-
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hørighet brukes både for å se på utbredelse av de forskjellige klassene i

hvert av de nordiske landene, og så videre som avhengige variabler i for-

skjellige multinomiske logistiske regresjoner i andre del av analysen.

Passform og modellvalg

Det kan være utfordrende å velge hva slags modell man skal bruke når

man benytter LCA. Det første valget en må ta er hvor mange grupper man

skal angi i modellen. Når det kommer til antall grupper vil det være sånn

at hvis to dominerende kombinasjoner av preferanser eksisterer, vil en to-

klyngemodell passe dataene. Hvis dataene kan deles inn i tre konfigura-

sjoner av preferanser, velges en tre-klyngemodell, og så videre. Problemet

er at dette vanskelig å se med det blotte øyet. Valget bør i følge Collins og

Lanza (2010) være basert på et prinsipp om at alt annet likt så bør man

foretrekke enklere modeller, og mulighet for substansiell tolkning (Collins

& Lanza, 2010, s. 82). Modellens passform («goodness-of-fit») vil derfor

både baseres på mulighet for substansiell tolkning og statistiske kriterer.

Det finnes flere måter å beregne hva som er god modellpassform. Man

kan bruke en teststatistikk som for eksempel sannsynlighetsratio-statistikk

(likelihood-ratio statistic), G2, for å undersøke om modellen presenterer

de observerte dataene på en god måte. G2 kan ikke brukes for skille mel-

lom modeller (Collins & Lanza, 2010, s. 83). For å skille mellom modeller

kan man derimot benytte forskjellige informasjonskriterier. Akaike infor-

masjonskritere (AIC) og Bayesian informasjonskriterie (BIC) er blant de

vanligste å bruke for å sammenligne modeller. Kriteriene forsøker å balan-

sere enkelhet og passform, og både AIC og BIC straffer mer kompliserte

modeller. Modellen med lavest AIC og BIC bør velges, men det vil ikke

nødvendigvis være den samme modellene som identifiseres da de baserer

seg på forskjellige utregninger. De kan likvel være til hjelp for utelukke

modeller (Collins & Lanza, 2010, s. 87-88).
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Homogenitet i en latent klasse går på i hvilken grad alle medlemmene

av denne klassen vil gi samme observerte respons. Responskategorisann-

synlighet som nærmer seg 0 eller 1 indikerer høy grad av homogenitet.

Man kan også måle om det er stor forskjell, eller høy grad av separasjon,

mellom de latente klassene ved hjelp av responskategorisannsynlighet.

Høy grad av homogenitet og separasjon vil gi lavere usikkerhet forbundet

med klassifiseringen. I den sammenheng må det nevnes at mengden usik-

kerhet varierer innad i et datasett for forskjellige responsmønstere, og det

er vanlig at noen individer produserer responsmønstre som er forbundet

med høy klassifiseringsusikkerhet. Mean posterior probabilities kan brukes

til å si noe om denne usikkerheten (Collins & Lanza, 2010, s. 75-76).

4.4.2 Multinomisk logistisk regresjon

I andre del av analysen undersøker jeg hvordan variablene land (Dan-

mark, Finland, Island, Norge og Sverige), kjønn (to kategorier), alder (kon-

tinuerlig variabel mellom 18-75 år), utdanning (fire kategorier) og om re-

spondentens mor var i arbeid før vedkommende fylte 14 år (to kategorier)

er assosiert med forskjellige gruppemedlemskap.

Avhengig variabel i denne delen av analysen er sannsynligheten for å

tilhøre hver av de tre gruppene. Variabelen er kategorisk og gjensidig ute-

lukkende. Respondentene blir fordelt i hver kategori ut fra hvor de har

høyest sannsynlighet for å tilhøre. Kategori 1 består av de som ønsker en-

og-en-halv-inntektsmodell, kategori 2 de som ønsker en deltidsmodell, og

kategori 3 er en modell hvor begge jobber fulltid.

Da den avhengige variabelen ikke er kontinuerlig er den uforenelig

med antakelsene som ligger til grunn for lineær regresjon (OLS). Dette byr
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på problemer fordi 1) det vil ikke være snakk om en lineær sammenheng

mellom x og y, 2) det vil forekomme heteroskedastisitet, og 3) vi risikerer å

predikere verdier som faller utenfor intervallet 0-1. Metoden som bør vel-

ges er derfor logistisk regresjon (Mehmetoglu & Jakobsen, 2017, s. 162). I

mitt tilfelle hvor avhengig variabel har flere en to verdier vil jeg bruke en

variant som kalles multinomisk logistisk regresjon.

Multinomisk logistisk regresjon bygger på samme prinsipper som lo-

gistisk regresjon. Ved regresjon av en dikotom avhengig variabel kjenne-

tegnes sammenhengen som regel av at den er formet som en S-kurve. Det-

te skyldes at andelen som har en positiv verdi på avhengig variabel ikke

kan være lavere enn 0, eller høyere enn 1. Gitt en S-formet sammenheng

kan linearitet imidlertid oppnås ved omkoding til logits, den naturlige lo-

garitmen til oddsen. Omkodingen kan oppsummeres i to steg: 1) bereg-

ning av odds basert på andelene (hvor odds er forholdet mellom sannsyn-

ligheten for at noe skjer og sannsynligheten for at det ikke skjer), og 2)

anvende naturlige logaritmer for å omkode odds til logits. Dette betyr en

overgang fra absolutte til relative forskjeller. Logit-verdien er 0 når ande-

len som har egenskapen, som den avhengige variabelen beskriver, er like

stor som andelen som ikke har den. Dermed indikerer positive verdier

at over 50 prosent har denne egenskapen, og motsatt vil negative verdi-

er indikerer at under 50 prosent innehar egenskapen. Logit-skalen går fra

minus uendelig til pluss uendelig, noe som fører til at man oppnår en til-

nærmet lineær sammenheng. Det innebærer at en endring i uavhengig va-

riabel gir samme effekt på avhengig variabel uansett hvor du befinner deg

på kurven. Ulempen er at logit ikke har noen enkel og intuitiv tolkning

(Mehmetoglu & Jakobsen, 2017, s. 163-168). Den logistiske regresjonsmo-

dellen, som kan betegnes ved følgende ligning:

Logit = ln = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + · · ·+ βk−1Xk−1,i + ε (4.2)
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Konstantleddet β0 tilsvarer logit-verdien når alle de uavhengige vari-

ablene er 0. Regresjonsparameteren β1 angir økningen i logit ved en enhets

økning på den uavhengige variabelen X1i mens ε er restleddet i modellen,

og omfatter alle uobserverte variabler som kan påvirke avhengig variabel

som er utelatt fra modellen.

Multinomisk logistisk regresjon gjør det mulig å undersøke kategoris-

ke variable med flere en to verdier. Min avhengige variabel har tre verdier,

som betyr at to av disse vil sammenlignes med den verdien jeg setter som

referansekategori (Mehmetoglu & Jakobsen, 2017, s. 180-181). Ligningen

for en modell med tre kategorier vil se slik ut:

L1 = ln
(

P (Y = 1)
p (Y = 0)

)
= β01 + β11X1 + β21X2 + β31X3 + ε1 (4.3)

L2 = ln
(

P (Y = 2)
p (Y = 0)

)
= β02 + β12X1 + β22X2 + β32X3 + ε2 (4.4)

Som en kan se fra ligningene, har vi nå to forskjellige logit-koeffesienter

for to av de tre kategoriene. Hvis vi ser på den avhengige variabelen får

vi to sett med koeffisienter for to av de tre kategoriene som forklarer for-

holdet mellom sannsynligheten for å havne i gruppe 2 og i gruppe 1, og

forholdet mellom sannsynligheten for å havne i gruppe 3 og i gruppe 1,

gitt at gruppe 1 er referansekategorien.

En viktig antagelse når det kommer til multilogistisk regresjon er «in-

depentdence of irrelevant alternatives» (IIA). Dette betyr at hvis man fore-

trekker A over B, så skal ikke et nytt alternativ, C, føre til endring slik at B

foretrekkes over A. Dette betyr at den kategoriske variabelen min må være

uttømmende og gjensidig utelukkende. Dette kriteriet oppfylles gjennom

den latente klasseanalysen.
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I vanlig logistisk regresjon rapporteres logit. Logit er logaritmisk om-

kodede oddsforhold. Antilogaritmen til logit-verdien vil derfor være odds-

forhold. Oddsforhold kan regnes om til sannsynligheter for en gruppe

med en gitt verdi på uavhengig variabel (x) ved formelen:

Ỹ =

(
eb1)x1 ∗

(
eb2)x2 ∗

(
eb3)x3 · · ·

(
ebk)xk

1 +
(
eb1
)x1 ∗

(
eb2
)x2 ∗

(
eb3
)x3 · · ·

(
ebk
)xk (4.5)

Ved multilogistisk regresjon brukes vanligvis ikke oddsratio, men relative-

risk ratio (RRR). Relativ-risiko ratio får du ved å dele relativ-risiko for å vel-

ge gruppe 2 over referansegruppe (gruppe 1) på relativ-risiko for å velge

gruppe 3 over referansegruppe, for hver kategori på de uavhengige vari-

ablene.

Regresjonskoeffisientene i den logistiske modellen har ingen direkte

substansiell fortolkning, men gir en indikasjon på retningen og den relati-

ve styrken i en sammenheng. Jeg vil rapportere resultatene fra analysene

mine i relative-risk ratio.
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Kapittel 5

Analyse og resultater

I dette kapittelet undersøker jeg empirisk i hvilken grad det er ulike idea-

ler for fordeling av ubetalt og betalt arbeid i de nordiske landene, og sam-

menhengen mellom de ulike idealene og sosiale kjennetegn. Kapittelet er

strukturert rundt mine to forskningsspørsmål: 1) I hvilken grad det er uli-

ke idealer for fordeling av betalt og ubetalt arbeid i de nordiske landene.

Herunder er jeg interessert i å se på hvilke idealer som finnes, og hvordan

oppslutningen det er om de ulike familieidealene i de ulike landene. Og 2)

om og hvor sterk sammenheng det er mellom forskjellige sosiale kjenne-

tegn og uliker idealer for fordeling av betalt og ubetalt arbeid i familien.

Kjennetegn jeg undersøker er kjønn, alder, utdannelse og om mor var i

jobb før respondenten fyllte 14.

I første del av analysen undersøker jeg hvilke ulike idealer for fordeling

av ubetalt og betalt arbeid i familien som finnes, og deretter hvordan opp-

slutningen rundt disse idealene er i Norden under ett, og varierer mellom

de de enkelte landene. I andre del undersøker jeg sammenhengen mellom

de ulike idealene og sosiale kjennetegn, først for hele Norden under ett,

deretter for hvert enkelt land. Jeg ser både på Norden under ett og hvert

av landene for å få bedre innblikk i ulikheter mellom de nordiske landene.
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5.1 Grupperinger i datamaterialet

I denne delen bruker jeg spørsmålene fra spørreundersøkelsen, om hold-

ninger til hva som er mest og minst optimal fordeling på betalt og ubetalt

arbeid når barn er under skolealder. Disse spørsmålene fanger opp styrke

på orientering mot betalt og ubetalt arbeid, og hvorvidt denne orienterin-

gen blir vurdert forskjellig avhengig av om det er snakk om mor eller far.

Ved å bruke latent klasseanalyse finner jeg subgrupper, og undersøker i

hvilken grad det er ulike idealer for fordeling av omsorgsarbeid og yrkes-

arbeid i de nordiske landene empirisk.

Første steg i analysen er å bestemme antall grupper som skal benyttes.

Denne avgjørelsen bør baseres både på en blanding av modellens pass-

form («goodness-of-fit») og substansiell tolkning (Collins & Lanza, 2010,

s. 109). Etter å ha testet en rekke antall klasser kom jeg frem til at tre klasser

var mest optimalt). Det er kun gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell»,

som deler seg når det legges til nye grupper. Ingen av disse nye gruppe-

ne kan sies å reflektere et familieideal hvor mor er hjemme og far jobber

fulltid. I vedlegg 6.4 ligger resultatene ved fire grupper og i vedlegg 6.4

resultatene for fem grupper. Benyttes fire grupper får jeg to varianter av

«en-og-en-halv-inntektsmodellen», legger jeg til fem grupper får jeg tre

varianter av «en-og-en-halv-inntektsmodellen». Disse variantene av «en-

og-en-halv-inntektsmodellen» ser ut til å hinte til forskjeller mellom de

nordiske landene, men ettersom det er vanskelig å tolke disse gruppene

substansielt, hvilke familieidealer disse gruppene gir uttrykk for, har jeg

valgt å benytte tre grupper. Tre grupper er også det som matematisk gir

best passform, («goodness-of-fit»), se vedlegg ??. Gitt kombinasjonene av

svar i hver klynge tolker jeg gruppe 1 som uttrykk for en «En-og-en-halv

innteksmodell», gruppe 2 som en «to-inntekt deltidsmodell», og gruppe 3

som et uttrykk for en «to-inntekt fulltidsmodell».
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Gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell»-idealet, karakteriseres av at

75 prosent mener at mor bør jobbe deltid og far jobbe fulltid som den mest

optimale fordelingen av betalt og ubetalt arbeid. Slik tabell 5.2 viser er

det relativt stor oppslutning om alternativet med hjemmeværende mor i

Finland. Siden denne gruppen ikke er stor nok til å strukturere et eget

ideal har en del av de som slutter opp om dette alternativet havnet i den-

ne gruppen. Så mye som 17 prosent i denne gruppen mener at mor bør

være hjemmeværende. 7 prosent mener både mor og far bør jobbe deltid.

På den andre siden mener 59 prosent i denne gruppen at det dårligste al-

ternativet for fordeling av omsorg og betalt arbeid er om både mor og far

jobber deltid. 30 prosent mener også at alternativet med en far som jobber

deltid eller er hjemmeværende er det dårligste alternativet.

Gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»-idealet, kjennetegnes ved at 68

prosent mener at det mest optimale vil være om mor og far jobber del-

tid når barn er under skolealder. Det er 15 prosent som mener at mor bør

jobbe deltid, og 12 prosent som mener at mor bør være hjemme i samme

gruppe. Når det kommer til hva disse mener er den dårligste løsning for

fordeling av omsorg og betalt arbeid mener 66 prosent at det værste ville

være om mor og far jobber fulltid. 25 prosent mener at dårligste løsning vil

være en hjemmeværende mor. Denne gruppen karakteriseres av den både

er likestilt og setter av mer tid til omsorg. Det er likevel verdt å nevne at

om noen skulle jobbe mindre ser det ut til å være foretrukket at dette er

mødrene som skal gå ned i stillingsprosent.

I gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell»-ideal, mener i underkant av 71

prosent at den beste løsningen for fordeling av omsorg og betalt arbeid

vil være at både mor og far jobber fulltid. 23 prosent mener at det beste

ville være om mor jobbet deltid. For denne gruppen mener 34 prosent at
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det minst optimale vil være om mor er hjemmeværende, 33 prosent mener

at mor og far jobber deltid vil være den dårligste løsningen og 27 prosent

mener at om far jobber deltid eller er hjemmeværende er den dårligste løs-

ningen for fordeling av omsorg og betalt arbeid. Denne modellen karakte-

riseres av et ønske om at begge er i heltidsarbeid, i tråd med arbeidslinjen i

de nordiske landene. Til slutt vil jeg påpeke at gitt 23 prosent mener mødre

bør jobbe deltid ser det ut til å ligge latent at om noen skulle jobbe mindre

ser det ut til å være foretrukket at mødrene jobber færre timer.

Tabell 5.1: Karakteristikker ved tre familieidealer i prosent (n=4114)
Barn under skolealder Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

Optimal fordeling av omsorg og arbeid:

Mor hjemmeværende, far fulltid 17 12 1

Mor deltid, far fulltid 75 15 23

Mor og far fulltid 1 2 71

Mor og far deltid 7 68 4

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 0 3 1

Minst ønskelig deling av omsorg og arbeid:

Mor hjemmeværende, far fulltid 1 25 34

Mor deltid, far fulltid 5 0 2

Mor og far fulltid 59 66 4

Mor og far deltid 5 1 33

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 30 7 27

Respons kategorier >25 prosent er uthevet.
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5.2 Landenes fordeling på gruppene

Så langt har jeg sett på hvilke familieidealer det finnes i de nordiske lan-

dene. I denne delen skal jeg nå se nærmere på prosentvis oppslutning om

hver av gruppene, og om dette varierer mellom landene (se tabell 5.2).

I Norden er den største enkeltgruppen familieidealet med en «en-og-

en-halv inntektsmodell» (gruppe 1). 46 prosent av alle respondentene hav-

ner i denne gruppen. Gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», består av 28

prosent av respondentene, mens gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», be-

står av 27 prosent. Om en ser de to formelt likestilte familiemodellene un-

der ett er disse større enn «en-og-en-halv inntektsmodell»-gruppen, etter-

som de utgjør cirka 54 prosent av respondentene. Om en ser på de som

prioriterer omsorg ved å jobbe mindre (gruppe 1, «en-og-en-halv inntekts-

modell», og gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»), utgjør disse 74 prosent.

I alle de nordiske landene er gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodellen»,

den største gruppen, men i Sverige er inntektsmodellen hvor begge jobber

fulltid nesten like stor. Høyest oppslutning har «en-og-en-halv inntekts-

modellen» i Finland hvor den utgjør 55 prosent. Oppslutningen er lavest i

Sverige med 40 prosent. I mellom ligger Danmark med 47 prosent, Norge

med 45 prosent og Island med 44 prosent.

Gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», har størst oppslutning på Island

hvor 33 prosent har størst sjanse for å havne i denne gruppen. Tett etter

følger Norge med en oppslutning på 29 prosent. Finland er det landet i

Norden hvordan gruppe 2 er minst populær. 12 prosent av finnene har

størst sjanse for å befinne seg i denne gruppen. Mellom disse to landene

ligger Sverige hvor 21 prosent hører til denne gruppen og Danmark hvor

20 prosent tilhører gruppen.

Familieidealet i gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», har størst oppslut-
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ning i Sverige hvor 39 prosent har størst sjanse for å havne i denne grup-

pen. Island er det landet i Norden med lavest oppslutning om denne grup-

pen, bare 23 prosent havner i denne gruppen. I Danmark og Finland befin-

ner 33 prosent seg i denne gruppen, mens i Norge støtter 26 prosent opp

om dette idealet.

Om en ser på tendensene på tvers av gruppene ser Danmark og Fin-

land ut til å ligne mest på hverandre, der rundt halvparten av respon-

dentene havner i «en-og-en-halv inntektsmodell»-gruppen (gruppe 1), og

cirka 1/3 havner i gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell». I både Finland

og Danmark er gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», dette gjelder særlig

Finland, men også Danmark ligger i nedre sjikte. Island og Norge ligner

hverandre. Både i Norge og på Island er «en-og-en-halv inntektsmodell»-

gruppen (gruppe 1) stor, men det som skiller dem fra de andre er at grup-

pe 2, «to-inntekt deltidsmodell», er den nest største gruppen. Her er den

minste gruppen den hvor «to-inntekt fulltidsmodell» (gruppe 3). I Sveri-

ge er gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodellen», mindre enn i de andre

landene, og gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», cirka like stor. Gruppe

2, «to-inntekt deltidsmodell», er minst.

5.3 Kjennetegn ved grupper

I denne delen skal jeg se nærmere på hvilke sosiodemografiske kjenne-

tegn som er forbundet med hver av de tre gruppene. Avhengig variabel

er gruppetilhørighet. Ved hjelp av multinomisk logistisk regresjon ser jeg

på sannsynligheten for å tilhøre hver gruppe når det kommer til kjønn

(dikotom variabel), alder (kontinuerlig variabel), utdannelse (kategorisk

variabel, fire kategorier), og om mor var i jobb før respondenten var 14 år

(dikotom variabel). Først ser jeg på sammenhengene for hele Norden un-

der ett og beskriver hva som kjennetegner respondentene som har ulike
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Tabell 5.2: Fordeling av familieidealer på land ved tre grupper, i prosent

(n=4114)
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

Norden 46 28 27

Danmark 47 20 33

Finland 55 12 33

Island 44 33 23

Norge 45 29 26

Sverige 40 21 39

Respons kategorier >25 prosent er uthevet.

familieidealer. Deretter seg jeg på sammenhengene i hvert av de nordis-

ke landene. Gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er brukt som refe-

ransegruppe i alle modellene. Dette er den største enkeltgruppen i data-

materialet. Danmark, kvinner, videregående skole, og mor som ikke var i

jobb før respondenten var 14 år er referansekategoriene for de uavhengige

variablene. Koeffisienten er oppgitt i relative risk ratio (rrr). Koeffisienter lik

1 gir ingen forskjell i relativ sannsynlighet, koeffisienter over 1 gir positiv

relativ sannynlighet og koeffisienter som er lavere enn 1 gir negativ relativ

sannsynlighet.

5.3.1 Modell 1: Norden

I denne delen skal jeg se nærmere på hvilke sosiale karakteristika som

kjennetegner hver av de tre gruppene, med hele Norden som utgangs-

punkt.

Høyere utdannelse, og særlig høyere utdannelse over fire år har, har
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størst forklaringskraft på gruppetilhørighet. De med høyere utdannelse

over fire år har 3.86 høyere sannsynlighet for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt

deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dellen», relativt til de med kun utdannelse fra videregående skole. Det er

også en sterk sammenheng mellom å ha høyere utdannelse over fire år og

å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell». Det er 2.32 høyere sannsyn-

lighet for tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med

gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt tilkune ha videregåen-

de skole. Koeffisientene for høyere utdannelse over fire år er signifikant

(p< 0.001) både i gruppe 1 og gruppe 2. Tendensen er den samme for

de med høyere utdannelse på lavere nivå, men sammenhengene er noe

svakere. Det er en 2.1 ganger så stor sannsynlighet for å tilhøre gruppe 2,

«to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», om du har høyre utdannelse på fire år eller mindre, rela-

tivt til om du kun har utdannelse fra videregående skole. Sannsynligheten

for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», med høyere utdannelse

på fire år eller mindre, relativt til utdannelse på videregående skole nivå,

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er på 1.27.

Begge koeffesientene er signifikante (p< 0.001). På grunnskolenivå er det

en negativ sammenheng med å tilhøre både gruppe 2, «to-inntekt deltids-

modell», og gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med å

tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til å ha videre-

gående skole. Kun koeffisient (0.78) for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt full-

tidsmodell», er signifikant (p< 0.05).

Gruppetilhørighet ser også ut til å være svakt forbundet med å ha la-

vere alder. Koeffisienten for alder i gruppe 2,«to-inntekt deltidsmodell»,

er på 0.99, noe som betyr at det er lavere sannynlighet for å tilhøre denne

gruppen sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell»,

relativt til å være et år eldre. Koeffisienten er signifikant (p< 0.05). Sann-
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synligheten for å å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammen-

lignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er også forbundet

med å være yngre, sammenlignet med å være et år eldre. Koeffisienten er

på 0.98 og er signifikant (p< 0.001).

Det å mindre sannsynlighet for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltids-

modell», sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntekts-

modell», om du er mann, sammenlignet med om du er kvinne. Koeffisi-

enten er på 0.72 og er signifikant (p< 0.001). Koeffisienten for å tilhøre

gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», er svakt positiv, men ikke signifikant.

Om mor var i jobb før respondenten fylte 14 år er det nesten 1.5 ganger

så stor sannsynlighet for å tilhøre gruppen 3, «begge jobber fulltid», sam-

menlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til om

du ikke hadde en mor som ikke var i jobb før fylte 14 år. Koeffisienten er

signifikant (p< 0.001). Koeffisienten for gruppe 2, «to-inntekt deltidsmo-

dell», er også positiv, men ikke signifikant.

Island, Finland, Norge og Sverige har alle positive koeffisienter i grup-

pe 2, «to-inntekt deltidsmodell». Dette vil si at alle disse landene har stør-

re sannsynlighet for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til re-

feransegruppen Danmark. Sannsynligheten er størst i Sverige (4.41) og la-

vest i Finland (1.02). Island har noe større sannsynlighet for å tilhøre grup-

pen 2, «begge jobber deltid», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», relativt til referansegruppen Danmark, enn det Norge

har. Koeffisienten for Island, Norge og Sverige er signifikante (p< 0.001).

I gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», relativt til Danmark, er koeffisienten for alle

land negative. Ingen av koeffisitentene er signifikante.
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Oppsummering for Norden-modell

Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er stør-

re om respondenten er fra Sverige, er kvinne, er ung og om respondenten

har høyere utdannelse. Om mor har vært i jobb før respondenten fylte

14 år har ingen betydning. Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 3, «to-

inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-

halv inntektsmodell», er større om du er ung, om respondenten har høyere

utdannelse og om mor var i jobb før respondenten fylte 14 år. Hvilket land

respondenten er fra eller om respondenten er kvinne eller mann har ingen

betydning for sannsynligheten for å tilhøre denne gruppen.
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Tabell 5.3: Sannsynlighet for å tilhøre hver av de tre gruppene(N=4114)
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

β SE β SE β SE

Land (ref. Danmark)

Finland ref. - 1.02 0.15 0.96 0.12

Island ref. - 1.87∗∗∗ 0.24 0.84 0.1

Norge ref. - 1.63∗∗∗ 0.21 0.98 0.11

Sverige ref. - 4.41∗∗∗ 0.59 0.93 0.13

Kjønn (ref. Kvinne)

Mann ref. - 0.72∗∗∗ 0.1 1.04 0.08

Alder ref. - 0.99∗ 0.003 0.98∗∗∗ 0.003

Utdannelse (ref. Videregående skole)

Grunnskole ref. - 0.88 0.11 0.78∗ 0.09

Høyere utdannelse, = / < 4 år ref. - 2.1∗∗∗ 0.21 1.27∗∗∗ 0.12

Høyere utdannelse, > 4 år ref. - 3.86∗∗∗ 0.56 2.32∗∗∗ 0.31

Mor i jobb før fylte 14 ref. - 1.18 0.11 1.49∗∗∗ 0.13

Konstantledd ref. - 0.37∗∗∗ 0.07 0.99 0.17

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i realtive-risk ratio (rrr).

Signifikansnivå: ∗p<0.05, ∗∗ p<0.01, ∗∗∗p<0.001
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5.3.2 Modeller, per land

I denne delen skal jeg se nærmere på hvilke sosiale kjennetegn som er for-

bundet med hver av de tre gruppene, for hvert av de nordiske landene.

Modell 2: Danmark

I denne delen skal jeg se på hvilke sosiale karakteristika som kjennetegner

hver av de tre gruppene i Danmark.

Koeffisienten for høyrere utdannelse på over fire år viser at det er 3.31

relativt større sannsynlighet å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»,

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til å

ha videregående utdannelse, i Danmark. Koeffisienten er signifikant (p<

0.001). For høyere utdannelse på fire år eller mindre i samme gruppe er

den relative sannsynligheten på 2.15. Denne koeffisientene er også signi-

fikant (p< 0.01). Grunnskole sammenlignet med videregående utdannel-

se, i gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», relativt til gruppe 1, «en-og-en-

halv inntektsmodell», er negativ og ikke signifikant. Høyere utdannelse på

mer en fire år gir 2.18 ganger større sannsynlighet for å tilhøre gruppe 3,

«to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», relativt til kun å ha videregående utdannelse. Koeffisien-

ten er signifikant (p< 0.001). Koeffisienten for lavere høyere utdanning er

også positiv, men ikke signifikant. Koeffisienten for grunnskole er negativ

og ikke signifikant.

Gruppetilhørighet ser også ut til å være svakt forbundet med å ha lave-

re alder. Koeffisienten for alder i gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», er

på 0.98, noe som betyr en negativ sannynlighet for å tilhøre denne gruppen

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til
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å være et år eldre. Koeffisienten er signifikant (p< 0.01). Sannsynligheten

for å å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med

gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er også forbundet med å være

yngre, sammenlignet med å være et år eldre. Koeffisienten er på 0.97 og er

signifikant (p< 0.001).

Det større sannsynlighet for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmo-

dell», sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», om du er mann, sammenlignet med om du er kvinne. Koeffisienten

er på 1.48 og er signifikant (p< 0.05). Koeffisienten for å tilhøre gruppe 2,

«to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», er negativ, men ikke signifikant.

Om mor var i jobb før fylte 14 år er negativ forbundet med å tilhøre

gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», sammenlignet med om hun ikke var det. Om

mor var i jobb før fylte 14 år er derimot positivt forbundet med å tilhøre

gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», sammenlignet med om hun ikke var det. In-

gen av koeffisienten er signifikante.

Oppsummering av Danmark, sett opp mot Norden

Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er størst

i Danmark om respondenten respondenten er yngre, og om respondenten

har høyere utdannelse. Til forskjell fra Norden sett under ett har ikke re-

spondentens kjønn noen betydning. Heller ikke om mor har vært i jobb

før respondenten fylte 14 år betyr noe for gruppe 2, «to-inntekt deltidsmo-

dell», i Danmark. Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt full-

tidsmodell», sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inn-
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tektsmodell», i Danmark er større om respondenten er mann, er ung, og

om respondenten har høyere utdannelse. Om mor var i jobb før respon-

denten fylte 14 år har ikke betydning for sannsynligheten for å tilhøre den-

ne gruppen i Danmark. Dette til forskjell fra Norden, sett under ett, hvor

kjønn ikke har betydning, men om mor er i jobb før fylte 14 er forbundet

med å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell».

Tabell 5.4: Sannsynlighet for å tilhøre hver av de tre gruppene i Danmark

(n=955)
Danmark Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

β SE β SE β SE

Kjønn (ref. Kvinne)

Mann ref. - 0.82 0.16 1.48∗ 0.23

Alder ref. - 0.98∗∗ 0.01 0.97∗∗∗ 0.01

Utdannelse (ref. Vidergående skole)

Grunnskole ref. - 0.79 0.38 0.64 0.22

Høyere utdannelse, = / < 4 år ref. - 2.15∗∗ 0.49 1.35 0.24

Høyere utdannelse, > 4 år ref. - 3.97∗∗∗ 1.09 2.18∗∗∗ 0.48

Mor i jobb før fylte 14 ref. - 0.95 0.2 1.28 0.22

Konstantledd ref. - 0.6 0.26 1.49 0.47

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i realtive-risk ratio (rrr).

Signifikansnivå: ∗p<0.05, ∗∗ p<0.01, ∗∗∗p<0.001

Modell 3: Finland

I denne delen skal jeg se på hvilke sosiale karakteristika som kjennetegner

hver av de tre gruppene i Finland.
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Koeffisienten for høyrere utdannelse på over fire år viser at det er 4.29

relativt større sannsynlighet å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»,

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til

å ha videregående utdannelse, i Finland. Koeffisienten er signifikant (p<

0.001). For høyere utdannelse på fire år eller mindre i samme gruppe er

den relative sannsynligheten positiv, men ikke signifikant. Grunnskole sam-

menlignet med videregående utdannelse, i gruppe 2, «to-inntekt deltids-

modell», relativt til gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er negativ

og ikke signifikant. Høyere utdannelse på mer en fire år gir 2.11 relativ

større sannsynlighet for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell»,

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til

kun å ha videregående utdannelse. Koeffisienten er signifikant (p< 0.05).

Koeffisienten for lavere høyere utdanning er også positiv, men ikke signi-

fikant. Koeffisienten for grunnskole er negativ og ikke signifikant.

Gruppetilhørighet ser også ut til å være svakt forbundet med å ha la-

vere alder, for gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med

gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til å være et år eldre.

Koeffisienten er ikke signifikant. Sannsynligheten for å å tilhøre gruppe 3,

«to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», er 1, det vil si at det ikke er noen forskjeller i sannsynlig-

het mellom gruppene. Koeffisienten er ikke signifikant.

Å være mann gir en negativ sannsynlighet for å tilhøre gruppe 3, «to-

inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-

halv inntektsmodell», relativt til om du er kvinne. Koeffisienten er ikke

signifikant. Koeffisienten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmo-

dell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er

positiv, men ikke signifikant.
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Om mor var i jobb før fylte 14 år er positivt forbundet med å tilhøre

gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», relativt til om hun ikke var det. Koeffisienten

er ikke signifikant. Å ha en mor som var i jobb før fylte 14 år gir en 2.03

relativt større sannsynlighet for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmo-

dell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», rela-

tivt til om hun ikke var det. Koeffisienten er signifikante (p< 0.01).

Oppsummering Finland, sett opp mot Norden

Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er størst

i Finland om respondenten har høyere utdannelse på mer enn fire år. Hvil-

ket kjønn respondenten har, respondentens alder, eller om mor har vært i

jobb før respondenten fylte 14 år ser ikke ut til å ha betydning i Finland.

Dette til forskjell fra resten av Norden sett under ett, hvor kjønn og alder

også har signifikant sammenheng med gruppe 2, «to-inntekt deltidsmo-

dell». Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell»,

sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell»,

i Finland er større om respondenten har høyere utdannelse på mer enn

fire år, og om mor var i jobb før respondenten fylte 14 år. Respondentens

kjønn og alder har ikke betydning for sannsynligheten for å tilhøre denne

gruppen i Finland. I Norden sett under ett var til sammenligning alder og

høyere utdannelse generelt forbundet med å befinne seg i gruppe 3.

Modell 4: Island

I denne delen skal jeg se på hvilke sosiale karakteristika som kjennetegner

hver av de tre gruppene på Island.

Koeffisienten for høyrere utdannelse på over fire år viser at det er 3.59

relativt større sannsynlighet å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»,
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Tabell 5.5: Sannsynlighet for å tilhøre hver av de tre gruppene i Finland

(n=696)
Finland Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

β SE β SE β SE

Kjønn (ref. Kvinne)

Mann ref. - 0.69 0.16 1.04 0.18

Alder ref. - 0.99 0.01 1 0.01

Utdannelse (ref. Vidergående skole)

Grunnskole ref. - 0.87 0.35 0.95 0.25

Høyere utdannelse, = / < 4 år ref. - 1.65 0.5 1.22 0.29

Høyere utdannelse, > 4 år ref. - 4.29∗∗∗ 1.44 2.11∗ 0.63

Mor i jobb før fylte 14 ref. - 1.71 0.47 2.03∗∗ 0.41

Konstantledd ref. - 0.33∗ 0.17 0.31∗∗ 0.12

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i realtive-risk ratio (rrr).

Signifikansnivå: ∗p<0.05, ∗∗ p<0.01, ∗∗∗p<0.001

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til

å ha videregående utdannelse, på Island. Koeffisienten er signifikant (p<

0.001). For høyere utdannelse på fire år eller mindre i samme gruppe er

den relative sannsynligheten på 2.71. Denne koeffisientene er også signifi-

kant (p< 0.05). Grunnskole sammenlignet med videregående utdannelse,

i gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», relativt til gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», er negativ, men ikke signifikant. Høyere utdannelse på

mer en fire år gir 2.71 relativ større sannsynlighet for å tilhøre gruppe 3,

«to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», relativt til kun å ha videregående utdannelse. Koeffisien-

ten er signifikant (p< 0.01). Koeffisienten for høyere utdanning på fire år
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eller mindre er også positiv, men ikke signifikant. Koeffisienten for grunn-

skole er negativ og ikke signifikant.

Gruppetilhørighet ser også ut til å være svakt forbundet med å ha la-

vere alder for gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med

gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til å være et år eldre.

Koeffisienten er på 0.97, og er signifikant (p< 0.001). Sannsynligheten for

å å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med grup-

pe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er negativ når alderen øker med et

år. Koeffisienten er 0.98 og er signifikant (p< 0.001).

Å være mann er positiv assosiert med på tilhøre både gruppe 3, «to-

inntekt fulltidsmodell», og gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», men in-

gen av koeffisientene er signifikante.

Om mor var i jobb før fylte 14 år er negativt forbundet med å tilhøre

gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», relativt til om hun ikke var det. Det er der-

imot positivt forbundet med å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmo-

dell». Ingen av koeffisienten er signifikante.

Oppsummering Island, sett mot Norden

Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er størst

på Island om respondenten er ung, og om respondenten har høyere ut-

dannelse. Hvilket kjønn respondenten har, eller om mor har vært i jobb

før respondenten fylte 14 år ser ikke ut til å ha betydning på Island. Til

sammenligning er kjønn assosiert med denne gruppen for Norden sett un-

der ett. Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell»,

sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», på
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Island er større om respondenten er ung, og om respondenten har høyere

utdannelse på mer enn fire år. Kjønn, og om mor var i jobb før responden-

ten fylte 14 år har ikke betydning for sannsynligheten for å tilhøre denne

gruppen på Island. Dette til forskjell fra Norden hvor om mor var i jobb

før respondenten fylte 14 år er forbundet med denne gruppen.

Tabell 5.6: Sannsynlighet for å tilhøre hver av de tre gruppene i Island

(n=818)
Island Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

β SE β SE β SE

Kjønn (ref. Kvinne)

Mann ref. - 1.17 0.21 1.09 0.19

Alder ref. - 0.97∗∗∗ 0.01 0.98∗∗∗ 0.01

Utdannelse (ref. Vidergående skole)

Grunnskole ref. - 0.79 0.2 0.65 0.16

Høyere utdannelse, = / < 4 år ref. - 1.66∗ 0.36 1.05 0.23

Høyere utdannelse, > 4 år ref. - 3.59∗∗∗ 1.17 2.71∗∗ 0.88

Mor i jobb før fylte 14 ref. - 0.95 0.2 1.3 0.28

Konstantledd ref. - 1.4 0.56 1.28 0.5

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i realtive-risk ratio (rrr).

Signifikansnivå: ∗p<0.05, ∗∗ p<0.01, ∗∗∗p<0.001

Modell 5: Norge

I denne delen skal jeg se på hvilke sosiale karakteristika som kjennetegner

hver av de tre gruppene i Norge.
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Koeffisienten for høyrere utdannelse på over fire år viser at det er 3.87

relativt større sannsynlighet å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»,

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til

å ha videregående utdannelse, i Norge. Koeffisienten er signifikant (p<

0.001). For høyere utdannelse på fire år eller mindre i samme gruppe er

den relative sannsynligheten på 2.07. Denne koeffisientene er også signifi-

kant (p< 0.01). Grunnskole sammenlignet med videregående utdannelse,

i gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», relativt til gruppe 1, «en-og-en-halv

inntektsmodell», har en negativ koeffisient, men er ikke signifikant. Høy-

ere utdannelse på mer en fire år gir 2.51 relativ større sannsynlighet for å

tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe

1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til kun å ha videregående ut-

dannelse. Koeffisienten er signifikant (p< 0.01). Koeffisienten for høyere

utdanning på fire år eller mindre er også positiv, men ikke signifikant. Ko-

effisienten for grunnskole i samme gruppe er negativ og ikke signifikant.

Å være mann er negativt assosiert med på tilhøre gruppe 2, «to-inntekt

deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell». Det er 0.52 relativt lavere sannsynlighet for å tilhøre gruppen som

mann sammenlignet med om du er kvinne. Koeffisienten er signifikant

< 0.001). For gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med

gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er det 0.66 relativ lavere sann-

synlighet for å være mann sett opp mot å være kvinne. Koeffisientene er

signifikant (p< 0.01).

Det ser ikke ut til å være en forskjell mellom gruppe 2, «to-inntekt

deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», når det kommer til alder. Koeffisienten er 1, men er ikke signifikant.

Sannsynligheten for å å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sam-

menlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er på 0.98. Det-
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te betyr at det er litt mindre sannsynlig å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt

fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», når alderen øker med et år. Koeffisienten er signifikant (p< 0.001).

Om mor var i jobb før fylte 14 år gir en 1.44 relativ større sannsynlig-

het for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sammenlignet med

gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til om hun ikke var det.

Det sammen gjelder for gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlig-

net med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell». Det er 1.5 relativ større

sannsynlighet for å tilhøre denne gruppen om mor var i jobb før respon-

denten fylte 14 år. Begge koeffisienten er signifikante (p< 0.05).

Oppsummering Norge, sett opp mot Norden

Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er størst

i Norge om respondenten er kvinne, om respondenten har høyere utdan-

nelse, og om respondentens mor har vært i jobb før respondenten fylte

14 år. Alder ser ikke ut til å ha betydning i Norge. Til sammenligning er

det å være yngre forbundet med å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltids-

modell», i Norden, mens om respondentens mor har vært i jobb før re-

spondenten fylte 14 år ikke er det. Sannsynligheten for å tilhøre gruppe

3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», i Norge er større om respondenten er kvinne,

om respondenten er yngre, om respondenten har høyere utdannelse på

mer enn fire år, og om respondentens mor var i jobb før respondenten fyl-

te 14 år. I Norden sett under ett har til sammenligning det å være yngre,

ha høyere utdannelse og om mor var i jobb før respondenten fylte 14 år

forbundet med å befinne seg i gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», mens

det ikke ser ut til å være kjønnsforskjeller involvert.
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Tabell 5.7: Sannsynlighet for å tilhøre hver av de tre gruppene i Norge

(n=981)
Norge Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

β SE β SE β SE

Kjønn (ref. Kvinne)

Mann ref. - 0.52∗∗∗ 0.09 0.66∗∗ 0.1

Alder ref. - 1 0.01 0.98∗∗∗ 0.01

Utdannelse (ref. Vidergående skole)

Grunnskole ref. - 0.93 0.24 0.74 0.17

Høyere utdannelse, = / < 4 år ref. - 2.07∗∗ 0.47 1.31 0.26

Høyere utdannelse, > 4 år ref. - 3.87∗∗∗ 1.15 2.51∗∗ 0.69

Mor i jobb før fylte 14 ref. - 1.44∗ 0.26 1.5∗ 0.26

Konstantledd ref. - 0.28∗∗ 0.11 1.26 0.42

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i realtive-risk ratio (rrr).

Signifikansnivå: ∗p<0.05, ∗∗ p<0.01, ∗∗∗p<0.001

Modell 6: Sverige

I denne delen skal jeg se på hvilke sosiale karakteristika som kjennetegner

hver av de tre gruppene i Sverige.

Koeffisienten for høyrere utdannelse på over fire år viser at det er 6.58

relativt større sannsynlighet å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»,

sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», relativt til å

ha videregående utdannelse, i Norge. Koeffisienten er ikke signifikant. For

høyere utdannelse på fire år eller mindre i samme gruppe er den relative

sannsynligheten på 2.95. Denne koeffisientene er signifikant (p< 0.001).

Grunnskole sammenlignet med videregående utdannelse, i gruppe 2, «to-
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inntekt deltidsmodell», relativt til gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», har en negativ koeffisient, men er ikke signifikant. Høyere utdan-

nelse på mer en fire år gir 4.07 relativ større sannsynlighet for å tilhøre

gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-

og-en-halv inntektsmodell», relativt til kun å ha videregående utdannelse.

Koeffisienten er ikke signifikant. Koeffisienten for høyere utdanning på

fire år eller mindre er positiv, mens koeffisienten for grunnskole i samme

gruppe er negativ. Ingen av disse koeffisientene er signifikante. Her er det

verdt å merke seg at de med høyere utdannelse på fire år eller mer utgjør

en veldig liten gruppe i utvalget for Sverige, og at dette kan påvirke styr-

ken og signifikansnivået på koeffisienten.

Å være mann er negativt assosiert med på tilhøre gruppe 2, «to-inntekt

deltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell». Det er 0.54 relativt lavere sannsynlighet for å tilhøre gruppen som

mann sammenlignet med om du er kvinne. Koeffisienten er signifikant <

0.01). For gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», sammenlignet med grup-

pe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er det ogås negativ sannsynlighet

ofr å være mann sett opp mot å være kvinne, men koeffisientene er ikke

signifikant.

Alderskoeffisienten for begge grupper er svakt negative, og ingen av

dem er signifikante.

Om mor var i jobb før fylte 14 år er positivt forbundet med å tilhø-

re både gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», og gruppe 3, «to-inntekt

fulltidsmodell», sammenlignet med gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmo-

dell», men ingen av koeffisienten er signifikante (p< 0.05).

Oppsummering Sverige, sett opp mot Norden

110



Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», sam-

menlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», er størst

i Sverige om respondenten er kvinne, og om respondenten har høyere ut-

dannelse på fire år eller mindre. Respondentens alder, og om responden-

tens mor har vært i jobb før respondenten fylte 14 år ser ikke ut til å ha

betydning i Sverige. Til sammenligning er det å ha høyere utdannelse ge-

nerelt, og å være yngre forbundet med å tilhøre gruppe 2, «to-inntekt del-

tidsmodell», i Norden sett under ett. Det bør nevnes at gruppen med de

som har fire år eller mer utdannelse er veldig liten i utvalget for Sveri-

ge, og at dette kan påvirke styrken og signifikansnivået på koeffisienten.

I Sverige ser det ut til at verken respondentens kjønn, respondentens al-

der, respondentes utdannelsesnivå, eller om respondentens mor var i jobb

før respondenten fylte 14 år kan predikere gruppemedlemsskap i gruppe

3, sammenlignet med å tilhøre gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell».

Norden sett under ett er derimot både alder, høyere utdannelse generelt,

og om mor var i jobb føre respondenten fylte 14 år forbundet med denne

gruppen.

5.4 Oppsummering av resultater

Min analyse ga tre klasser: gruppe 1 som er uttrykk for en «en-og-en-halv

innteksmodell», gruppe 2 er en «to-inntekt deltidsmodell», og gruppe 3

som et uttrykk for en «to-inntekt fulltidsmodell».

I Norden er den største enkeltgruppen familieidealet med en «en-og-

en-halv inntektsmodell» (gruppe 1). 46 prosent av alle respondentene hav-

ner i denne gruppen. Gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», består av 28

prosent av respondentene, mens gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», be-

står av 27 prosent. Om en ser de to likestilte familiemodellene under ett er

disse større enn «en-og-en-halv inntektsmodell»-gruppen, ettersom de ut-
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Tabell 5.8: Sannsynlighet for å tilhøre hver av de tre gruppene i Sverige

(n=664)
Sverige Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

En-og-en-

halv

inntektsmodell

Begge

deltid

Begge

fulltid

β SE β SE β SE

Kjønn (ref. Kvinne)

Mann ref. - 0.54∗∗ 0.1 1.17 0.26

Alder ref. - 0.99 0.01 0.99 0.01

Utdannelse (ref. Videregående skole)

Grunnskole ref. - 0.85 0.23 0.96 0.3

Høyere utdannelse,= / < 4 år ref. - 2.95∗∗∗ 0.61 1.6 0.4

Høyere utdannelse, > 4 år ref. - 6.58 7.46 4.07 5.05

Mor i jobb før fylte 14 ref. - 1.08 0.2 1.55 0.38

Konstantledd ref. - 1.24 0.5 0.49 0.24

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i realtive-risk ratio (rrr).

Signifikansnivå: ∗p<0.05, ∗∗ p<0.01, ∗∗∗p<0.001

gjør cirka 54 prosent av respondentene. Om en ser på de som prioriterer

omsorg ved å jobbe mindre (gruppe 1, «en-og-en-halv inntektsmodell», og

gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell»), utgjør disse 74 prosent.

Om en ser på tendensene på tvers av gruppene ser Danmark, Finland

og Sverige ut til å ligne på hverandre, hvor rundt halvparten av respon-

dentene har størst sjanse for å havne i «en-og-en-halv inntektsmodell»-

gruppen (gruppe 1), og cirka 1/3 havner i gruppen «to-inntekt fulltidsmo-

dell» (gruppe 3). Gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», skiller seg i større

grad ut ved å være liten i Finland, men også Danmark ligger i nedre sjikt

her. Sverige har en jevnere fordeling av oppslutning rundt gruppene, men
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hovedvekten ligger samme sted som Danmark og Finland. Sverige har

også den helt klart største oppslutning av alle de nordiske landene om en

to-inntekts fulltidsmodell. På samme måte kan en si at Island og Norge lig-

ner. Både i Norge og på Island er «en-og-en-halv inntektsmodell»-gruppen

stor, men det som skiller dem fra de andre landene er at gruppe 2, «to-

inntekt deltidsmodell», er den nest største gruppen. Her er den minste

gruppen den hvor «begge jobber fulltid».

Når det kommer til gruppetilhørighet er sannsynligheten for å tilhøre

gruppe 2, «to-inntekt deltidsmodell», størst om respondenten er fra Sveri-

ge, er kvinne, er ung og om respondenten har høyere utdannelse. Om mor

har vært i jobb før respondenten fylte 14 år har ingen betydning.

Sannsynligheten for å tilhøre gruppe 3, «to-inntekt fulltidsmodell», er

større om respondenten er ung, har høyere utdannelse og om mor var i

jobb før respondenten fylte 14 år. Hvilket land respondenten er fra eller

om respondenten er kvinne eller mann har ingen betydning for sannsyn-

ligheten for å tilhøre denne gruppen.
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Kapittel 6

Diskusjon og konklusjon

I dette kapittelet vil jeg diskutere funnene mine, i lys av det teoretiske

rammeverket jeg har presentert og tidligere forskning. Målet med denne

oppgaven er å undersøke a) hvilke familiemodellidealer som finnes, b)

hvordan disse idealene varierer mellom de nordiske landene, og c) hvilke

sosiale kjennetegn de forskjellige familieidealene er forbundet med.

Jeg forventet å finne at det er en overvekt av spesialiserte idealer blant

alle de nordiske landene, men at det likevel ville være stor oppslutning om

likestilte idealer. For Norden, sett under ett, forventet jeg at det ville fin-

nes et «mannlig forsørger/husmor»-ideal, men at oppslutningen om dette

ville være meget lav og i enkelte land ikke-eksisterende. Når det gjelder

en «en-og-en-halv inntektsmodell» forventet jeg at denne fortsatt ville stå

sterkt i alle disse landene. Når det kommer til de mer likestilte idealene,

forventet jeg at oppslutningen rundt en «to-inntekts fulltidsmodell» ville

være moderat, mens en «to-inntekt deltidsmodell» ville ha en relativt lav

oppslutning.

Videre antok jeg - i forbindelse med utbredelse i de ulike nordiske lan-

dene - at Sverige kom til å peke seg ut som mest likestilt, mens Finland
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kom til å peke seg ut som minst likestilt. Danmark, Island og Norge kom

til å befinne seg mellom ytterpunktene, hvor jeg antok at Danmark kom til

å peke seg ut som mer likestilt enn Norge.

Vedrørende hvilke sosiale kjennetegn som kjennetegner hvilke familie-

modellidealer forventet jeg at det å være kvinne ville være assosiert med

en modell der kvinnen får mer tid til husholdsoppgaver, mens det å være

mann ville derimot være assosiert med modeller som lar ham jobbe fulltid.

Når det gjelder alder antok jeg at yngre ville ha mer likestilte holdninger

enn eldre. Når det kommer til utdannelse regnet jeg med at høyere ut-

dannelse ville være forbundet med mer likestilte holdninger, mens det å

ikke ha fullført mer enn obligatorisk skolegang ville være forbundet med

mindre likestilte holdninger. Til slutt forventet jeg at det å ha vokst opp

med en mor som var i jobb før respondenten fylte 14 år ville være positivt

korrelert med mer likestilte familiemodellidealer.

Dette kapittelet er firedelt. I del 6.1, 6.2 og 6.3 diskuterer jeg resultatene

fra analysen, opp mot mine forventninger, i henhold til min spørsmåls-

oppdeling. Diskusjonen av funnene følger stort sett oppbygningen av ka-

pittel 3.5 om forventninger. Først diskuterer jeg hvilke idealer jeg finner og

oppslutning disse har, når en ser på Norden som enhet. Deretter kommer

jeg inn på graden av oppslutning i hvert enkelt land i del 6.2. I del 6.3 går

jeg inn på hvert enkelt sosiale kjennetegn og ser på hvordan de er knyttet

til de forskjellige idealene og i hvilke land de gjør seg gjeldende. I del ??

diskuterer jeg begrensninger ved dataene og forskningsdesignet mitt, før

jeg i siste del foreslår mulige områder for videre forskning.
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6.1 Familieidealer i Norden

Som Edlund og Öun (2016), finner jeg et familieideal hvor mor jobber del-

tid, og far jobber fulltid, det jeg kaller «en-og-en-halv inntektsmodell». Jeg

finner også, som Edlund og Öun, to varianter av likestilte familiemodel-

ler, en hvor begge jobber deltid, og en hvor begge jobber fulltid (Edlund &

Öun, 2016). Til forskjell fra Edlund og Öun (2016) finner jeg ingen familie-

modell hvor idealet er en mannlig forsørger og en hjemmeværende mor.

Det ser derfor ut til at de som sluttet opp om dette idealet i Finland (15

prosent) og i Sverige (4 prosent) hos Edlund og Öun (2016), ikke er mange

nok til at dette får utslag som egen gruppe.

I analysene fra kapittel 5 finner jeg ingen overvekt av spesialiserte fa-

milieidealer, slik jeg hadde forventet, når man ser på Norden under ett.

Derimot er det høyest oppslutningen om de likestilte idealene (55 pro-

sent). Dette kan sies å være i tråd med bildet Goldscheider mfl. (2015) og

Esping-Andersen (2016) tegner av de nordiske landene og utviklingen av

«kjønnsrevolusjonen», hvor Norden nå er i gang med andre del av revolu-

sjonen: der menn deltar i stadig større grad i det ubetalte arbeidet hjemme.

I overensstemmelse med forventningene står en «en-og-en-halv inn-

tektsmodell» fortsatt meget sterkt i alle de nordiske landene. For Norden

sett under ett har «en-og-en-halv inntektsmodell»-idealet 46 prosent opp-

slutning. Oppslutning varierer fra 40 prosent (i Sverige) til 55 prosent (i

Finland). Dette må også kunne sies å harmonere med hva man skulle for-

vente av kjønnsrevolusjonen: Norden har lenge vært godt i gang med førs-

te del, hvor kvinner har gått fra å være husmødre til å toge inn på arbeids-

markedet.

Når det kommer til forventningene om en moderat oppslutning om
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en «to-inntekts fulltidsmodell» stemmer dette ganske godt overens med

analysene. Oppslutningen er på 27 prosent for Norden sett under ett, med

andre ord nærmere 1/3. Variasjonen spenner fra 23 prosent på Island til

39 prosent i Sverige. Dette siste ytterpunktet må sies å tendere mot å ka-

rakteriseres som høy oppslutning. Alle landene bortsett fra Island har mer

enn 25 prosent oppslutning om dette idealet.

I motsetning til forventningene om lav oppslutning har også en «to-

inntekt deltidsmodell» en moderat oppslutning. For Norden samlet sett

ligger oppslutningen på 28 prosent. Variasjonen i oppslutning spenner fra

12 prosent i Finland til 33 prosent på Island. Det er kun Norge og Island

som har mer enn 25 prosent oppslutning om dette idealet.

Samlet sett er det høyest oppslutning om likestilte idealer i de nordis-

ke landene. Hele 55 prosent mener kvinner og menn bør jobbe like mye,

hvor cirka halvparten mener at de bør jobbe like mye, men deltid. Om en

ser på om folk i Norden mener idealet er å jobbe fulltid eller deltid, så er

det helt klart et flertall for ønsket om fulltidsjobb for menn (73 prosent)

og deltidsjobb for kvinner (74 prosent), sett uavhengig av symmetrisk ar-

beidsdeling. Et slikt ideal for kvinner må sies å være noe overraskende. Et

poeng som kanskje er banalt, men likefullt viktig å ha i mente, er at det

å jobbe deltid i seg selv ikke kan sies å være likestilt eller ikke, men når

utfallet er kjønnet aner vi konturene av strukturelle forskjeller.

Overvekten av likestilte idealer er i tråd med hva en kunne forvente for

Norden basert på «kjønnsrevolusjons»-perspektivet, selv om holdningene

kanskje kan se ut til å være mindre likestilt enn en skulle tro (Goldschei-

der mfl., 2015; Esping-Andersen, 2016). Den store gruppen som ønsker en

«en-og-en-halv inntektsmodell» indikerer at spesialisering fortsatt er ak-

tuelt. At kvinnen har et komparativt fortrinn i hjemmet og at mannen står
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for lønnsarbeidet ser ut til å prege folks holdninger i sterk grad. Dette er

en modell som preger de nordiske landene også i praksis (Reisel, 2014),

og det ser ikke ut som dette idealet vil forsvinne med det første, selv om

de likestilte idealet - samlet sett - står sterkere. Disse to nesten like store

gruppene kan tenkes å speile en dualitet i samfunnet som følge av - nett-

opp - en brytningstid; der man er på vei inn andre del av en «kjønnsrevo-

lusjon», mens det gamle fortsatt står sterkt. Sett i et «kjønnsrevolusjons»-

perspektiv kan en «en-og-en-halv inntektsmodell» se ut til å speile proble-

mer, på det strukturelle plan, med å balansere jobb og familie, og mang-

lende initiativ fra menn til lik deling av oppgaver i hjemmet.

Om en sammenligner med Lewis (2001) sine familiemønstre finner vi

stort sett igjen disse i mine empiriske funn. Spørsmålene som brukes som

utgangspunkt for typologien min åpner ikke for organisering som ikke

innebefatter to voksne, og skiller heller ikke mellom kort deltid og lang

deltid. Gitt fraværet av en modell med mannen i jobb og kvinnen hjemme,

så ser de skandinaviske landene ut til å være innbegrepet på en voksen ar-

beidstakermodell, en modell de nordiske velferdsstatene legger til grunn.

Om man sammenligner med Fraser sine idealmodeller er det nærlig-

gende å tenke at en «to-inntekts fulltidsmodell» speiler en «universell for-

sørgermodell» og at en «to-inntekts deltidsmodell» kan minne om en «uni-

versell omsorgsgivermodell». Vi vet ingenting om motivasjon bak de for-

skjellige idealene, men en «to-inntekts deltidsmodell» åpner for å gjøre

kvinnens livsmønster - slik det er i dag - til norm for både kvinner og

menn. Om en «en-og-en-halv inntektsmodell» uttrykker et ønske om en

«likestilt omsorgsrollemodell» er avhengig av et ønsket om å kompensere

kvinner økonomisk for mindre tid til lønnet arbeid, og heve status for slikt

arbeid, slik Frasers modell vil medføre. Ser man idealene i lys av Frasers

rammeverk for normativ likestilling kan alle modellene innbefatte hver
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sin form for likestillingslogikk: likestilling i forsørgeransvar (like mulig-

heter), mindre jobb for å oppnå likestilling i hjemmet (likestilling i utfall),

og verdilikestilling mellom husholdsarbeid og lønnsarbeid. Om dette er

tilfellet vil fremtiden mest sannsynlig bringe andre krav, enn om en «to-

inntekts deltidsmodell» og «en-og-en-halv inntektsmodell» speiler mang-

lende tilrettelegging for balanse mellom familie og arbeid. I tråd med et

slikt syn finner en studie av 17 postindustrielle land i Europa at tradisjo-

nelle kjønnsroller forsvinner over tid, men at holdningene ikke erstattes av

én form for likestilling men av tre grupper av egalitære holdningskonstel-

lasjoner. Disse er kombinasjoner av flere dimensjoner: kjønnsessensialis-

me, kjønnssymetriske holdninger og valgfrihet. Artikkelforfatterne finner

ingen tegn til at det går mot en dominant egalitær modell (Knight & Brin-

ton, 2017).

6.2 Familieidealenes oppslutning

Som nevnt over vil spørsmålet om hva likestilling innebærer variere med

hvor man ønsker likestillingen. Dette er nettopp poenget med Frasers ideal-

modeller; alle de tre modellene er former for normativ likestilling. Om

en legger «kjønnsrevolusjonen» til grunn for å tenke rundt likestilling vil

mest sannsynlig en «to-inntekt deltidsmodell» være den modellen som er

nærmest å sikre lik fordeling av det ubetalte arbeidet i familien. Spørsmå-

lene i mitt datasett gjør det ikke mulig å skille mellom kort og lang deltid,

noe som ville hatt ulike implikasjoner og ville vært interessant å vite. En

«to-inntekt fulltidsmodell» vil også kunne føre til likestilling, men enn så

lenge er det et problem at dette i praksis fortsatt betyr at kvinner gjøre mer

av det ubetalte arbeidet i hjemmet enn menn. Dette kunne eventuelt bli

forsøkt korrigert familiepolitisk. En «en-og-en-halv inntektsmodell» som

kompenserer mor for å spesialisere seg i det ubetalte arbeidet i hjemmet

kan også bli sett på som likestilling. I denne sammenheng ser jeg «likestil-
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ling» som like krav til begge kjønn, uavhengig om det er heltid eller deltid.

Fra analysen ser det ut til at de nordiske landene legger seg på to ho-

vedlinjer: Danmark, Finland og Sverige beveger seg i en (spesialisert) full-

tidsretning, mens på Island og i Norge ønsker folk seg varianter av del-

tidsmodeller.

Danmark, Finland og Sverige bærer preg av oppslutning om en «en-

og-en-halv inntektsmodell»og en «to-inntekts fulltidsmodell». Danmark

har noe mindre oppslutning om disse gruppene enn Finland, men har til

gjengjeld 20 prosent oppslutning om en«to-inntekt deltidsmodell». Sveri-

ge likner Danmark, men har en jevnere fordeling av oppslutning rundt

gruppene, og har helt klart størst oppslutning av alle landene om en to-

inntekts fulltidsmodell. Dette er noe overraskende, ettersom Sverige skilte

seg ut som det landet med høyest oppslutning om en «to-inntekts deltids-

modell» hos Edlund og Öun (2016). De finner at Sverige har en 41 prosent

oppslutning om en «to-inntekts deltidsmodell» og kun 12 prosent oppslut-

ning om en «to-inntekts fulltidsmodell». Jeg finner derimot at Sverige har

39 prosent oppslutning om en «to-inntekts fulltidsmodell» og 21 prosent

oppslutning om en «to-inntekts deltidsmodell». Dette demonstrerer poen-

get mitt fra tidligere, at utfallet av en latent klasseanalyse er av avhengig

av hvilke land som er med og hvor mange grupper som velges (se kapittel

5.1 for diskusjon om valg av antall grupper). Innad i denne gruppen av

land kan man skille mellom Finland som har størst oppslutning om idea-

ler som innebærer deltid for minst en part, og Danmark og Sverige som

har en overvekt av oppslutning om likestilte idealer; Sverige i større grad

enn Danmark. Merk at hos Edlund og Öun (2016) hadde Danmark over-

vekt av idealer som innebærer deltid for kvinner.

Både Island og Norge bærer tydelig preg av et ønske om deltidsmodel-
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ler. Idealene med størst oppslutning er «en-og-en-halv inntektsmodell» og

en «to-inntekt deltidsmodell». Island har høyest grad av oppslutning om

disse gruppene, mens Norge har en relativt stor prosentandel som slutter

opp om et «to-inntekts fulltidsmodell» i tillegg. Norge er også det eneste

landet med mer enn 25 prosent oppslutning om alle idealene. Begge lan-

dene har sammenlagt størst oppslutning om likestilte idealer.

I tråd med forventningene skiller Sverige seg ut som landet med høy-

est oppslutning om likestilte idealer, og Finland med lavest oppslutning

om likestilte idealer. Mellom ytterpunktene finner vi Danmark, Island og

Norge. I motsetning til min antakelse, ser ikke Danmark ut til å ha mer

likestilte idealer enn Norge. Etter Sverige, følger Island på en andreplass,

dernest Norge og nest sist kommer Danmark. Det er viktig å bemerke at

forskjellene her er meget små, det skiller 3 prosentpoeng mellom Island

og Danmark. Dette støttes også av tallene i modell 5.3 i analysekapittelet,

som viser at alle landene er signifikant forskjellig fra Danmark, bortsett fra

Finland. Styrken på forskjellene er størst målt opp mot Sverige.

Det kan se ut som den visjonære svenske likestillingspolitikken til Sve-

rige (Ellingsæter, 1998) har ført frem, de har høyest oppslutning om like-

stilte idealer av alle de nordiske landene. I Danmark og Finland kan det

se ut til at «arbeidslinjen» er mer førende enn ønsket om likestilling. Fin-

land er et land med liten bruk av deltidsarbeid, som kan forklare den lave

oppslutningen om et ideal som bygger på en «to-inntekts deltidsmodell».

I tillegg har Finland også den mest omfattende og mest brukte kontant-

støtteordningen. Opp mot 90 prosent av familier med barn har benyttet

seg av ordningen i kortere eller lengre perioder (Østbakken, 2016, s. 65), og

selv om den i prinsippet er utformet kjønnsnøytral er det kun 5,5 prosent

av de som tar i bruk kontantstøtte som er menn (Østbakken, 2016, s. 62).

Diskursen rundt denne støtteordningen er sterkt preget av at ordningen
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er til «barnets beste» (Østbakken, 2016, s. 68). Sammen med formulerin-

gen på spørsmålet «[...]mens barna er under skolealder» kan dette være

med på å forklare hvorfor en «en-og-en-halv inntektsmodell» står sterkest

i Finland, på tross av lite utbredt bruk av deltid blant kvinner generelt.

Det kjønnede utfallet av hvem som skal være hjemme i en «en-og-en-halv

inntektsmodell» - i Finland har dette idealet 55 prosent oppslutning - kan

vitne om en mer konservativ spesialisert holdning generelt enn i de andre

nordiske landene.

Det store ønsket om deltid i Norge og på Island, i hvert fall for kvinner,

er det vanskeligere å se en umiddelbar forklaring på. I følge Ellingsæter

(1998) førte Norge lenge en ambivalent familiepolitikk, noe som på sett

og vis fortsatt er gjeldende gitt kontantstøtteordningen og utbredt bruk

av deltid for kvinner (Kitterød & Rønsen, 2013). Det at begge landene har

en overvekt av likestilte holdninger kan vitne om et ønske om lik deling

av betalte og ubetalte oppgaver, men at presset på familien i praksis- som

særlig kvinner opplever - fører til et fortsatt ønske om deltidsjobbing. Det-

te vil være i tråd med Goldscheider mfl. (2015) sin første del av «kjønns-

revolusjonen», hvor liten deltagelse fra menn i utførelse av det ubetalte

arbeidet på hjemmefronten fører til stort press på kvinner. På Island kan

det reelle «omsorgsgapet» være et problem. Det at fødselspermisjonen på

totalt 9 måneder ikke lar seg forene med at de fleste barn ikke får barne-

hageplass før de er 18 måneder kan bidra til idealer som er farget av reali-

tetene, ettersom spørsmålsformuleringen handler om småbarnsfasen. Fa-

milieidealer kan også stå sterkere i disse landene.
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6.3 Sosiale kjennetegn

Analysene mine viser blandete resultater når det kommer til sammenheng

mellom ulike sosiale kjennetegn og idealene for fordeling av betalt og ube-

talt arbeid. Jeg har sett på om kjønn, alder, utdannelse og sosialisering -

ved at mor var i jobb når respondenten selv var ung - har betydning for

sannsynligheten for hvilke idealer man er tilhenger av i Norden. Anta-

gelsene jeg har gjorde i forhold til kjennetegn gjaldt både for Norden sett

under ett, og for hvert enkelt land.

6.3.1 Kjønn

Forventningene til kjønn går på at kvinner ønsker seg mer tid til ubetalt

arbeid mens menn ønsker å jobbe fulltid, operasjonalisert i forhold til for-

ventninger om at det å være kvinner har sammenheng med oppslutning

om en «to-inntekt deltidsmodell», og det å være mann med oppslutning

om en «to-inntekt fulltidsmodell».

Analysene mine viser at i Norden sett under ett, så er det å være kvinne

signifikant forbundet med oppslutning om en «to-inntekts deltidsmodell»,

som er i tråd med forventningene. Det å være mann er forbundet med en

«to-inntekts fulltidsmodell», men sammenhengen er derimot ikke signifi-

kant.

I Norge er kjønn signifikant forbundet med både en «to-inntekts del-

tidsmodell» og en «to-inntekts fulltidsmodell». Begge er forbundet med å

være kvinne. Dette er ikke i tråd med antagelsen, men støttes av tidligere

forskning på sammenhengen mellom kjønn og holdning til likestilling (se

for eksempel Alwin mfl., 1992; Knudsen & Waerness, 2001; O’Reilly mfl.,

2014). Dette kan bety at menn i Norge er mer tradisjonelle enn i resten
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av Norden. Kan hende sitter noe av dualiteten i norsk politikk (Ellingsæ-

ter, 1998) igjen hos norske menn. I Danmark er kjønn kun signifikant for-

bundet med å tilhøre en «to-inntekts fulltidsmodell». Dette er i tråd med

Edlund og Öun (2016) sin forskning og forventningene om menns opp-

slutning om denne modellen. Dette kan både være knyttet til den sterke

«arbeidslinja», men også tyde på at likestillingen har kommet så langt i

Danmark at menn forventer en økonomisk likestilt partner. I Sverige er

oppslutningen om en «to-inntekts deltidsmodell» signifikant forbundet

med å være kvinne, noe også Edlund og Öun (2016) finner. Dette kan hen-

ge sammen med at kvinner har mest å tjene på en slik løsning, slik praksis

er i dag. Kjønn er ikke signifikant forbundet med oppslutning om noen av

gruppene i Finland eller Island. Overordnet fremstår kjønn som mindre

viktig for å forklare idealtilhørighet enn jeg hadde sett for meg.

At oppslutning om et ønske om likestilt praksis er forbundet med å

være kvinne i Norge, sett i forhold til en «en-og-en-halv inntektsmodell»,

står for meg så et tankekors. Er det bare kvinner som ønsker likestilling

i Norge? På Island ser tendensen ut til å gå i motsatt retning, at likestil-

te holdninger er forbundet med å være mann, men koeffisientene er ikke

signifikante. Ingen av de tre andre landene viser en kjønnet sammenheng

med likestilte holdninger.

6.3.2 Alder

Analysene viser at det å være et år yngre (relativt til et år eldre) er signifi-

kant forbundet med begge de likestilte idealene, når en ser Norden under

ett. Dette står til forventningene. Selv om styrken er svak, så bør en ha i

mente at dette er en kontinuerlig variabel. Dermed ser alder ut til å være

sterk forbundet med likestilte holdninger ettersom det er signifikant på

års-nivå. Dette kan bety at nye likestillingsidealer påvirker alle (utvalget
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mitt springer fra 18-75 år) til en viss grad, men de unge mest. Dette kan

bety at det skjer en gradvis kohortutskiftning når det kommer til likestilte

holdninger. Det kan også være slik at unge, før de får barn, er mer orien-

terte mot idealer, mens eldre er mer orienterte mot det praktiske.

Å være et år yngre, sammenlignet med å være et år eldre, har en sig-

nifikant sammenheng med oppslutning om begge de likestilte gruppene i

Danmark og på Island, som er i tråd med forventningene. Det er også del-

vis i tråd med Edlund og Öun (2016) sine funn i Danmark, hvor den eldste

og den yngste aldersgruppen hadde en signifikant sammenheng med opp-

slutning om en «to-inntekts fulltidsmodell». I Norge har det å være yngre

kun signifikant sammenhengen med oppslutning om en «to-inntekts full-

tidsmodell». Det kan være slik at eldre generasjoner er skeptiske til hvem

som skal ta seg av det ubetalte arbeidet om begge jobber fulltid, etter å ha

gjennomlevd småbarnsperioden i praksis selv. I Finland og Sverige er det

ingen signifikante sammenhenger mellom alder og oppslutning om like-

stilte modeller. Dette er ikke i tråd med forventningene. Edlund og Öun

(2016) finner en negativ sammenheng kun for de eldste aldersgruppene i

disse landene.

6.3.3 Utdannelse

Analysene mine i kapittel 5 bekrefter en positiv sammenheng mellom høy-

ere utdannelse og oppslutning med likestilte idealer, som forventet. Ed-

lund og Öun (2016) finner at utdannelse stort sett har en signifikant sam-

menheng med alle familieidealer, sammenlignet med referansegruppen

som er en «mannlig forsørger/husmor-modell». Eneste unntaket er for en

«en-og-en-halv inntektsmodell» i Finland. Min operasjonalisering er ulik

den Edlund og Öun (2016) bruker, som deler utdannelse inn i kvartiler, og

er derfor ikke direkte sammenlignbar.
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Når en ser på Norden samlet er begge nivåer av høyere utdannelse

forbundet med oppslutning om likestilte idealer, og utdannelse på mak-

simum grunnskolenivå er forbundet med en negativ oppslutning om en

modell hvor begge jobber fulltid. Dette er i tråd med forventningene. En

kan anta at høyere utdannelse fører til høye alternativkostnader ved å ikke

jobbe, men også at høyere utdannelse fører til større aksept for alternative

måter å løse fordelingen av betalt og ubetalt arbeid.

Når man går inn på hver av de nordiske landene er tendensen for sam-

menhengen med grunnskole den samme, men ikke signifikant. Høyere

utdannelse på mer enn fire år har sterkest sammenheng med oppslutning

om en av de likestilte gruppene, aller sterkest er det for en oppslutning

om en «to-inntekts deltidsmodell». Dette er tendensene i alle land, men

er ikke signifikant for Sverige. Her må man huske på at de med høyere

utdannelse på mer enn fire år utgjør en veldig liten gruppe i utvalget for

Sverige, og at dette kan påvirke styrken og signifikansnivået på koeffisi-

enten. Høyere utdannelse på fire år eller mindre har ikke en signifikant

sammenheng med oppslutning om en «to-inntekts fulltidsmodell» i noen

av landene. Høyere utdannelse er med andre ord knyttet til likestilte hold-

ninger i alle land, og for Norden sett samlet er også det å ha kun fullført

grunnskole negativt forbundet med oppslutning om disse idealene. Dette

er i tråd med forventningene og Edlund og Öun (2016) sine funn.

6.3.4 Sosialisering

I tråd med «sosialiseringstesen» ser det ut til at om mor var i jobb før re-

spondenten fylte 14 år har en signifikant sammenheng med oppslutning

om en «to-inntekts fulltidsmodell» i Norden sett under ett. Det samme fin-

ner vi i Finland, mens i Norge er det en signifikant sammenheng mellom

om mor har vært i jobb og begge de likestilte idealene. Det er ingen signi-

fikant sammenheng i Sverige, Danmark eller på Island.
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Flere har undersøkt om sosialisering, her operasjonalisert ved om mor

var i jobb når respondenten selv var ung, påvirker respondentens holdnin-

ger til kvinners deltagelse i arbeidslivet. Variabelen er tenkt å fange opp

«sosialiseringstesen»: at ved å vokse opp med en mor som er i arbeid, har

man internalisert ideen om kvinner i arbeid som normalen. Gjennom slik

sosialisering kan man se for seg at respondenten er mer positiv til likere

deling av oppgaver i hjemmet. Men man kan også tenke seg at utfallet

kan påvirkes den andre veien: dersom en opplevde en fraværende mor

som følge av jobb kan dette føre til en holdning om at det er viktig at mor

er hjemme med barn når de er små. Tidligere forskning viser at det ser

ut til at det å ha hatt en mor som har jobbet mens respondenten var ung,

uavhengig av respondentens kjønn, påvirker holdninger i egalitær retning

(Sjöberg, 2004; Boehnke, 2011). Det at å ha en mor som er i jobb mens re-

spondenten var ung henger sammen med likestilte idealer i Norge og en

«to-inntekts fulltidmodell» i Finland. Begge deler må kunne sies å være i

tråd med «sosialiseringstesen». Det at det ikke er en signifikant sammen-

heng i Danmark, Sverige og Island kan henge sammen med at likestilte

idealer er så utbredt eller at «arbeidslinjen» står så sterkt i landet at det

ikke vil gjøre noen forskjell.

6.4 Avsluttende bemerkninger

Som det står innledningsvis har hvordan man velger å dele betalt og ube-

talt arbeid i hjemmet store konsekvenser for hvordan kvinner og menn

lever livene sine. Ulikhet i tilknytning til arbeidsmarkedet og ulikhet i for-

deling av ubetalt arbeid har både økonomiske og sosiale konsekvenser for

dem det gjelder (Goldscheider, 2000). En symmetrisk familiemodell, med

to arbeidstakere og to omsorgspersoner, er et politisk mål i mange vest-

europeiske land (Kitterød & Lappegård, 2012). Og det kan se ut som om
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hele befolkningen må ha endret idealer i denne retningen over tid. Utval-

get mitt spenner fra 18-75 år, det vil si at det inkluderer de som ser sine

barnebarn etablere seg med familie i dag. At det ikke lenger finnes et ideal

som speiler en «mannlig forsørger/husmor-modell» er derfor spennende,

dette idealet sto sterkt før kvinner begynte å gjøre inntog på arbeidsmar-

kedet.

Familiemodellidealene jeg finner må kunne sies å reflektere at Norden

er godt på vei, både i første og andre steg av «kjønnsrevolusjonen», men

ikke er ved veis ende Goldscheider mfl. (2015). Selv om det er en overvekt

av likestilte idealer, så er det en stor gruppe som ønsker en «en-og-en-

halv inntektsmodell». Dette indikerer at spesialisering fortsatt er aktuelt.

At kvinnen har et komparativt fortrinn i hjemmet og at mannen står for

lønnsarbeidet ser fortsatt ut til å prege, ikke bare folks liv i praksis, men

også folks holdninger, i sterk grad. Disse to nesten like store gruppene

kan tenkes å speile en dualitet i samfunnet som følge av en brytnings-

tid; der man er på vei inn andre del av en «kjønnsrevolusjon», mens det

gamle fortsatt står sterkt. Sett i et «kjønnsrevolusjons»-perspektiv kan en

«en-og-en-halv inntektsmodell» se ut til å speile problemer, på det struk-

turelle plan, med å balansere jobb og familie, og manglende initiativ fra

menn til lik deling av oppgaver i hjemmet. Selv om mine funn kan plasse-

res i Goldscheider mfl. (2015) teoretiske rammeverk betyr ikke det at vei-

en fremover er satt. Selv om det tradisjonelle kjønnsrolle-modellen, med

mannlig forsørger og en hjemmeværende kone, forvitrer over tid, finner

Knight og Brinton (2017) at disse holdningene ikke erstattes av én form

for likestilling men flere varianter. De ser ingen tegn til at det går mot en

dominant likestillingsmodell i Europa.

Dette er en eksplorerende oppgave som ikke kan si noe om retninger

på sammenheng eller forklare mekanismer som ligger bak funnene mine.
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I min diskusjon foreslås det mange tentative forklaringer, men dette er

gjetninger basert på teori og tidligere forskning. Mekanismene bak disse

funnene bør undersøkes nøyere.
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Vedlegg I: Fedrekvote i de nordiske landene

Tabell 1: Fedrekvote og fedres andel av foreldrepermisjon i nordiske land

(2011)
Norge Sverige Danmark Island Finland

Rett til å benytte

felles betalt

foreldrepermisjon

1978 1974 1984 1981 1985

Rett til (ubetalt

foreldrepermisjon

ved fødsel)

1977 1980 1984 1998 1978

Fedrekvote (indvi-

duell

ikke-overførbar

rettighet)

1993- 1995- 1998-2002 2000- 2013-

Fedrekvote 2014

(av total

permisjon)

10(461) 8(69) 0(52) 13(39) 6(48)

Fleksibelt uttak Ja Ja Begrenset Ja Begrenset

Kan mor være

hjemme samtidig

Ja Ja, opptil

30 dager

Nei Ja Ja, max.

3 uker

Hvilke fedre

har rett til

foreldrepermisjon

Fedre med

foreldrerett

Fedre med

foreldrerett

Gifte/

samboende

Alle Gifte/

samboende

Kan permisjonen

overføres til mor

Ja, hvis far

er syk eller

ikke har

foreldrerett

Mor kan

ta hele

permisjonen

Tidsperiode fedre

kan ta ut

permisjonen

3 år 12 år (80%

må tas i.l.a.

4 første år

1 år - men

kan forlenges

2 år 2 år

Kompensasjonsgrad

2013 (% av egen

lønn opptil et

visst nivå)

100/80 77,6 100 80 70-90

Gjelder for 100 % lønnskompensasjon. Tre uker permisjon før termin, kommer i tillegg.
1 Kilde: G. Eydal og Rostgaard, 2015; G. B. Eydal mfl., 2015 slik gjengitt som tabell i
Halrynjo og Kitterød, 2016, s. 87
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Tabell 2: Andel av (%) av dager med utbetalte foreldrepenger som er be-

nyttet av fedre i de nordiske landene, 2000-2012
Danmark Finland Island Norge Sverige

2000 5,5 4,1 3,3 7,2 13,7

2001 5,7 4,3 22,5 8,3 15,0

2002 5,5 4,8 19,6 8,6 16,6

2003 5,1 5,3 27,6 8,6 18,3

2004 5,5 5,7 31,8 9,0 19,7

2006 6,0 5,7 32,6 10,4 20,9

2009 7,3 6,7 33,9 11,6 23,1

2010 7,1 7,1 31,7 14,7 23,9

2011 7,4 8,3 29,0 17,8 24,5

2012 7,4 8,7 28,4 19,8 25,1

Kilde: G. Eydal og Rostgaard, 2015, s. 171 slik gjengitt som tabell i Halrynjo og Kitterød,
2016, s. 87
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Vedlegg II: Kontantstøtte i de nordiske landene

Tabell 3: Andel av (%) av dager med utbetalte foreldrepenger som er be-

nyttet av fedre i de nordiske landene, 2000-2012
Danmark Finland Island Norge Sverige

Nasjonal

lovgivning

Ja Ja Nei Ja Ja

Finanisering Kommune Stat og

kommune

Kommune Stat Kommune

Administrasjon Kommune Stat og

kommune

Kommune Stat Kommune

Barnets alder 6 mnd. til

skolestart

maks 1 år

9-36 mnd. - 13-23 mnd. 250 dager -

35 mnd.

Kan brukes til

å kjøpe privat

omsorg

Kommunen

bestemmer

Ja Kommunen

bestemmer

Ja Ja

Mulighet for

deltidsbarnehage

Nei Ja Kommunen

bestemmer

Ja Ja

Begrensninger på

bruk kombinert

med andre

overføringer

Ja Nei Kommunen

bestemmer

Nei Ja

Beløp per måned Kommunen

bestemmer

(København,

ca DKK 7000)

EUR 342,53 Kommunen

bestemmer

NOK 6000 Maks

SEK 3000,

kommunen

bestemmer

Bruk Omkring

1000 barn

50,5%

9.mnd.-3mnd.

- 29%

13-23 mnd.

2,1% (alle

barn 1-3 år)

3,9%

(kommuner

med

kontantstøtte))

Fedres andel

av mottakere

5,5% - 18 % 8 %

Kilde: G. Eydal og Rostgaard, 2015, s. 171 slik gjengitt som tabell i Halrynjo og Kitterød,
2016, s. 87
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Vedlegg III: Barnehage i de nordiske landene

Figur 1: Andel barn i barnehage i aldersgruppen 2-5 år, i OECD land(2015).

Kilde: Figur hentet fra OECD, 2017, s. 260.

146



Figur 2: Penger brukt på barnehage (som % av BNP) i OECD land(2014).

Kilde: Figur hentet fra OECD, 2017, s. 265.

147



Vedlegg IV: Frekvenstabeller

Tabell 4: Alder og utdannelse fordelt på kjønn (n=4114)
Menn Kvinner Totalt

Alder oppsummert i kohorter

18-25 258 268 526

12.86 % 12.71 % 12.79 %

26-35 269 311 580

13.41 % 14.75 % 14.10 %

36-45 309 380 689

15.40 % 18.03 % 16.75 %

46-55 402 416 818

20.04 % 19.73 % 19.88 %

56-65 401 416 830

19.99 % 20.35 % 20.18 %

66-75 367 304 671

18.30 % 14.42 % 16.31 %

Utdannelse

Grunnskole 361 334 695

18.00 % 15.84 % 16.89 %

Videregående 772 722 1494

38.48 % 34.25 % 36.32 %

Høyere utdannelse, =<4 år 592 830 1422

29.51 % 39.37 % 34.56 %

Høyere utdannelse, >4 år 254 202 456

12.66 % 9.58 % 11.08 %

Ikke oppgitt 27 20 47

1.35 % 0.95 % 1.14 %
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Tabell 5: Utdannelse fordelt på alder (n=4114)
Alder oppsummert i kohorter 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Totalt

Utdannelse

Grunnskole 118 43 49 111 170 204 695

22.43 % 7.41 % 7.11 % 13.57 % 20.48 % 30.40 % 16.89 %

Videregående 256 193 235 299 309 202 1494

48.67 % 33.28 % 34.11 % 36.55 % 37.23 % 30.10 % 36.32 %

Høyere utdannelse, =</4 år 112 249 292 291 279 199 1422

21.29 % 42.93 % 42.38 % 35.57 % 33.61 % 29.66 % 34.56 %

Høyere utdannelse, >4 år 26 89 109 110 63 59 456

4.94 % 15.34 % 15.82 % 13.45 % 7.59 % 8.79 % 11.08 %

Ikke oppgitt 14 6 4 7 9 7 47

2.66 % 1.03 % 0.58 % 0.86 % 1.08 % 1.04 % 1.14 %
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Vedlegg V: Modellpassform

Tabell 6: Passform ved forskjellig antall grupper

Antall grupper Loglikelihood BIC AIC df

En gruppe -10938.61 1255.37 1204.79 16

To grupper -10476.47 406 298.52 7

Tre grupper -10349.29 226.53 62.15 -2

Fire grupper -10344.67 292.2 70.92 -11

Fem grupper -10344.21 366.18 88.01 -20

Seks grupper -10344.21 441.08 106 -29
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Vedlegg VI: LCA med fire grupper

Tabell 7: Karakteristikker ved fire familieidealer i prosent (n=4114)
Barn under skolealder Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

En-og-en-halv:

konservativ

Deltid Fulltid En-og-en-halv:

omsorg

Optimal fordeling av barnepass:

Mor hjemmeværende, far fulltid 8 9 2 20

Mor deltid, far fulltid 85 17 17 62

Mor og far fulltid 3 2 77 1

Mor og far deltid 3 69 2 17

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 0 4 1 0

Minst ønskelig deling av barnepass:

Mor hjemmeværende, far fulltid 4 31 35 2

Mor deltid, far fulltid 14 0 2 0

Mor og far fulltid 43 65 3 64

Mor og far deltid 16 3 33 1

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 23 1 27 32

Respons kategorier >25 prosent er uthevet.
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Tabell 8: Fordeling av familieidealer på land ved fire grupper, i prosent

(n=4114)
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

En-og-en-halv:

konservativ

Deltid Fulltid En-og-en-halv:

omsorg

Norden 16 22 24 38

Danmark 17 11 32 39

Finland 16 9 31 44

Island 18 13 21 48

Norge 18 32 20 31

Sverige 28 20 14 39

Respons kategorier >25 prosent er uthevet.
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Vedlegg VII: LCA med fem grupper

Tabell 9: Karakteristikker ved fem familieidealer i prosent (n=4114)
Barn under skolealder Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

En-og-en-

halv:

konservativ

Deltid En-og-en-

halv:

forvirret

En-og-en-

halv:

omsorg

Fulltid

Optimal fordeling av barnepass:

Mor hjemmeværende, far fulltid 20 9 4 16 2

Mor deltid, far fulltid 72 16 83 54 15

Mor og far fulltid 3 3 8 1 78

Mor og far deltid 6 68 4 30 4

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 0 5 1 0 1

Minst ønskelig deling av barnepass:

Mor hjemmeværende, far fulltid 3 40 5 3 35

Mor deltid, far fulltid 3 0 22 0 1

Mor og far fulltid 41 55 29 82 3

Mor og far deltid 4 2 27 1 34

Far deltid/hjemmeværende, mor fulltid 49 4 18 13 27

Respons kategorier >25 prosent er uthevet.
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Tabell 10: Fordeling av familieidealer på land ved fem grupper, i prosent

(n=4114)
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

En-og-en-

halv:

konservativ

Deltid En-og-en-

halv:

forvirret

En-og-en-

halv:

omsorg

Fulltid

Norden 21 16 9 31 23

Danmark 13 10 30 40 7

Finland 17 8 7 40 28

Island 22 15 7 36 21

Norge 15 26 4 31 24

Sverige 20 20 9 42 9

Respons kategorier >25 prosent er uthevet.
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