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Barn – en kvinnofråga?
Som framgick ur sammanställningen över bortfallets fördelning var
det en högre svarsprocent bland dem som hade barn än bland dem som
ännu inte fått barn. Det var också vanligare att gifta besvarade enkäten
än att ej gifta (sambor och ensamboende) gjorde det och vanligare
bland dem som hade hög arbetsinkomst än bland dem som inte hade
det. Vi tolkade detta som ett möjligt resultat av att vissa grupper upplevde frågeställningen som mer aktuell än andra och därför svarade i
något högre utsträckning. Men hur ska vi då tolka den omständigheten
att män har svarat i mindre utsträckning än kvinnor och också mindre
ofta tagit chansen att lämna egna kommentarer till enkäten?
Det verkar som om frågor som handlar om barn fortfarande främst
engagerar kvinnor. Vi la ändå ner extra möda på att också få män att
svara. Ungefär en vecka efter det första utskicket av blanketterna
sände vi ett s.k. tack- och påminnelsekort till alla som ingick i urvalet.
Efter ytterligare ett par veckor påmindes alla som inte inkommit med
svar och samtidigt skickades en ny blankett ut i händelse att den första
kommit bort. Efter detta hade tre av fyra kvinnor svarat, ungefär lika
många av dem som hade barn som av dem som var barnlösa, men bara
drygt hälften av männen. För att öka andelen svarande män gjordes en
extra påminnelse enbart till män. I följebrevet till den påminnelsen
försökte vi få män att känna att deras synpunkter behövs och skrev
bl.a. följande:

Idag har vi fått svar från 75 procent av kvinnorna, men bara från hälften av
männen. För att inte bara kvinnors tankar, åsikter och erfarenheter ska komma
fram när man utformar familjepolitiken, gör vi ett sista försök att få med er män
också.
Många män har kanske inte tänkt särskilt mycket på att ha barn eller ha fler barn
och tycker därför inte att enkäten känns aktuell att svara på. Kan du inte med några
få ord skriva och berätta varför enkäten inte passar dig och sedan posta den till
oss? Du kan skriva var som helst på enkäten. Fast allra bäst är det förstås om du
tar dig tid och svarar på frågorna.

Trots detta var det endast 60 procent av männen som svarade.

