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Mer engagerade pappor och färre
skilsmässor i områden med fler män än
kvinnor
Att det är fler män än kvinnor i ett område är kopplat till både färre
skilsmässor och att fler män engagerar sig i sina barn. Det visar ny forskning
från Stockholms universitets demografiska avdelning.
– Män med lägre socioekonomisk status är mer sannolika att investera i sina
barn om de bor i områden med en övervikt av män. Men för fäder med högre
socioekonomisk status fanns inget samband säger Caroline Uggla, forskare i
evolutionärantropologi och demografi vid Stockholms universitet.

Såväl demografer som biologer har länge försökt förstå konsekvenserna av en
ojämn könskvot, det vill säga en övervikt av män eller av kvinnor i ett område
och dynamik mellan könen. Den här studien är den första som har undersökt
hur involverade fäder är i sina barn beroende på om det finns fler män eller
kvinnor i området de bor.
Ojämna könskvoter kan uppstå genom könsskillnader i födelsetal, dödlighet
eller migration. Från djurlivet, till exempel bland fåglar, finns sedan tidigare
bevis för att en övervikt på hanar, leder till att hanar investerar mer i sina
ungar och lägre risk för ”skilsmässor”.
– En förklaring är att när det finns färre honor än hanar i ett område, behöver
hanarna konkurrera mer om honorna – till exempel genom att investera mer i
sina ungar, säger Caroline Uggla.
Forskarna har tittat på ifall papporna bor tillsammans med mamman när
barnet föds, utifrån folkbokföringsdata från Nordirland. Nordirland har inte
pappaledighet, vilket gör samboendet till en viktig fingervisning på
engagemang i barnet i det här fallet. För män med lägst socioekonomisk
status (SES) är skillnaden stor; 38% procent sambor med mamman och barnet
i de mest kvinnodominerade områdena, medan 52% av männen sambor med
mamman och barnet i de mest mansdominerade områdena. För män med hög
SES var siffran 95% oavsett könskvoten.
– En möjlig tolkning är att när män med lägre socioekonomisk status bor i
mansdominerade områden, beter de sig mer som män med högre status
genom att investera mer i relationen och familjen. Förmodligen är det en bra
strategi att ha i lägen där det finns många andra potentiella partners för
kvinnorna att välja mellan, säger Caroline Uggla.
Studien visar också att i områden med fler män än kvinnor löper både män
och kvinnor lägre risk att skilja sig, och samboförhållanden är mer vanliga,
särskilt bland kvinnor med låg utbildning.
Könskvoten kan få olika effekter för olika individer och i olika befolkningar,
menar Caroline Uggla. Därför är det viktigt att man undersöker
konsekvenserna av en ojämn könskvot i befolkningar med olika normer kring
familjeroller.
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