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Fakta och metod

Undersökning: Kvantitativ undersökning

Svarande: 1001 intervjuer

Målgrupp: Allmänheten, 18-79 år

Urval: Kantar Sifos webpanel

Datainsamlingsmetod: Webbaserad enkät

Fältperiod: 9 – 21 juni 2021

Resultaten är viktade utifrån kön, ålder, region samt partival 

2018. Resultaten viktas för att representera allmänheten i 

Sverige.
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Bakgrund

Antal: 1001 intervjuer

Totalt 3 % uppger att de barn både under och över 18 år 

Fördelning i undersökning

Relationsstatus Barn 

30

65

5

Ensamstående Gift/Sambo Särbo

27

39
36

Har barn under
18 år

Har barn över
18 år

Inga barn

3



Sammanfattning 

ꟷ Varannan svensk (49 %) tror att gifta par som lever mer jämställt skiljer sig i något eller mycket lägre grad än andra gifta par. Totalt 35 procent 

tror varken att mer jämställda par skiljer sig mer eller mindre än andra.

ꟷ Bland de som idag lever i ett äktenskap eller en samborelation uppger 37 procent att det inte är troligt att de skulle ha råd att bo kvar i sin 

nuvarande bostad vid en eventuell separation. 

ꟷ Bland kvinnorna är det 45 procent som troligtvis inte skulle ha råd att bo kvar medan det är 30 procent av männen som uppger att de troligtvis 

inte kan bo kvar i sin nuvarande bostad.

ꟷ 3 av 5 anser att det är ganska eller mycket troligt att de skulle ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad vid separation (60 %).

ꟷ 2 av 3 tycker att nuvarande regering borde göra ganska eller mycket mer för att minska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i samhället 

(66 %). 

ꟷ Hos den kvinnliga delen av befolkningen är det 85 procent som tycker att nuvarande regeringen bör göra mer för att minska inkomstskillnaderna 

mellan könen.
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Varannan svensk (49 %) tror att gifta par som lever mer jämställt skiljer sig i 

något eller mycket lägre grad än andra gifta par. 

2 2 4 35 11 11 26

1 Gifta par som lever mer jämställt skiljer sig i högre grad 2 3 4 Skiljer sig i samma grad 5 6 7 Gifta par som lever mer jämställt skiljer sig i lägre grad

Antal: 1001 intervjuer
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Majoritet anser att nuvarande regering bör göra mer för att minska skillnaderna

Antal: 1001 intervjuer

Tycker du att nuvarande regering borde göra mer eller mindre för att minska inkomstskillnaderna 

mellan kvinnor och män?
Med inkomst menar vi alla typer av ersättning. Förutom lön ingår bl.a. kapitalinkomster och bidrag (bostadsbidrag, föräldrapenningen, studiemedel etc.)
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1 av 3 uppger att de troligtvis inte har råd att bo kvar vid separation

Antal: 649 intervjuer (Relationsstatus gift/sambo)

16

22

32

28

Inte alls troligt Inte särskilt troligt Ganska troligt Mycket troligt

60

37

66

30

52

45

Ganska/mycket troligt Inte särskilt/alls troligt

Total Man Kvinna

Hur troligt är det att du skulle ha råd att bo kvar i din nuvarande bostad vid en eventuell separation?
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