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Sammanfattning 

Kvinnor har historiskt sett varit underordnade män och så sent som i början av förra seklet 

hade de till exempel ingen egen rösträtt eller rätt till högskoleutbildning. Att ansvara för barn 

och hem ansågs länge vara kvinnors enda funktion. I det moderna Sverige är majoriteten 

kvinnor självständiga och heltidsarbetande, men ofta fortfarande med ett stort ansvar för det 

obetalda arbetet (så kallade dubbelarbetet). I studien undersöks det för om det finns några 

skillnader mellan kvinnor som har hemmavarande barn och kvinnor utan hemmavarande barn 

avseende på hur ofta de träffar eller har telefonkontakt med sina vänner. Vi vill bidra till ökad 

förståelse för i vilken mån hemmavarande barn påverkar sin mors möjligheter till att 

upprätthålla sina vänskapsrelationer, framförallt då goda sociala relationer har visat på positiv 

inverkan på hälsa och livskvalitet. Studien baserar på empiriskt material från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU) som undersöks i en kvantitativ analys med hjälp av 

korstabeller och linjära regressionsanalyser. Vårt slutliga urval består av 1532 kvinnor. 

Teoriavsnittet behandlar socialt kapital och genus i förhållande till hushållens tidsanvändning 

och föreställningar på moderskap, detta på grund av att historien presenterar kvinnor som en 

grupp med mindre rättigheter utanför hemmet och mer skyldigheter innanför hemmet. 

Avsnittet följs av tidigare forskning som berör vänskapsförbindelser, tidsanvändning och 

tidspress. Utifrån teori och tidigare forskning konstruerades fyra hypoteser som ligger till 

grund för de vidare analyserna. Resultaten visar att det är andra faktorer utöver att endast ha 

hemmavarande barn som påverkar hur ofta kvinnor träffar eller har telefonkontakt med sina 

vänner. Att ha yngre barn i hushållet under 10 år, ökad ålder, dålig hälsa och att vara 

sammanboende med någon var faktorer som inverkade på kvinnors möjligheter att 

upprätthålla kontakten med vänner. Vidare framkom det att det var vanligare att ha 

telefonkontakt med vänner snarare än att träffa vänner personligen, vilket kan antas bero på 

den flexibilitet som denna kontaktform medför. Slutligen framförs förslag till vidare forskning 

inom området för tidsanvändning, med fokus på socioekonomiska grupper för att bidra till 

förståelse för de klyftor som finns mellan olika samhällen.  

Nyckelord 

Hemmavarande barn, hushållsarbete, hälsa, kvinnor, Levnadsnivåundersökningen, 

regressionsanalys, tid, vänskap 
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Inledning 

Kvinnor har sedan länge varit i centrum för studiet av jämställdhet. Att det för drygt ett sekel 

sedan var norm att mannen i hushållet bar huvudansvaret för familjens försörjning och 

kvinnan huvudansvaret för hem och barn kan idag kanske upplevas obegripligt. De hade 

heller ingen egen rösträtt eller rätt till högskoleutbildning (Sveriges riksdag, 2011; 

Richardsson, 1999). På senare år har jämställdhetsfrågor varit vanliga i den politiska debatten 

i Sverige och i vissa fall har det skett lagförändringar, till exempel i föräldraledighetslagen. 

Till följd av detta utgör kvinnor idag hälften av Sveriges arbetskraft och många 

jämställdhetsdebatter har visat positiva effekter på arbetsfördelningen av obetalt arbete. Trots 

att män tar mer ansvar för hushållsarbetet än tidigare så lägger kvinnor ned mest tid på barn 

och hem än idag, samtidigt som båda parter förvärvsarbetar i hög utsträckning (Boye & 

Evertsson, 2014; Nermo, 1994; Flood & Gråsjö, 1997). Möjligtvis är det så att paret 

fortfarande anser det vara mest ekonomiskt rationellt för familjen att fördela arbetstiden på så 

vis eller kanske är det helt enkelt så att gamla normer och förväntningar på kvinnor finns kvar 

och är den huvudsakliga anledningen till den ojämnställda arbetsfördelningen i obetalt arbete 

(Becker, 1991; Ahrne & Roman, 1997). 

I takt med ökat betalt och obetalt arbete så upplever kvinnor mycket tidspress samtidigt som 

många kvinnor har en dålig självskattad hälsa (Boye & Evertsson, 2014; Kjellson, 2014; 

Larsson, 2007). Dålig hälsa tenderar att inverka på vilken energi man har till att upprätthålla 

sociala relationer och inte minst till följd av dubbelt arbete i betalt och obetalt arbete. Mycket 

arbete och dålig hälsa antas reducera kvinnors fria tid till egna aktiviteter vilket däribland 

reducerar tid till att träffa vänner. Tiden är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla 

vänskap, men att få ihop tiden till familj, arbetsliv, hälsa och dessutom ha ett socialt liv vid 

sidan om är inte alltid lätt (Boye och Evertsson, 1994). Kvinnor som har barn hemma utgör 

den grupp som antas ha minst tid åt vänskapsrelationer, då hemmavarande barn kräver mycket 

tid och energi. Även yngre barn upplevs vara mer tidskrävande än äldre barn, då yngre barn 

behöver mer uppsikt och kan i liten utsträckning ta eget ansvar för sig själv (Nilsson, 2007; 

Flood & Gråsjö, 1997). Därför kan vänskapsrelationer ibland upplevas hänga på en skör tråd, 

främst på grund av de olika prioriteringar man gör i livet.  

I studien som följer kommer kvinnors tidsaspekt att studeras närmare med avsikt att belysa 

vilken roll hemmavarande barn har för hur ofta mödrar kan träffa eller ha telefonkontakt med 
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vänner. Med stöd i tidigare forskning (se nedan) samt med anledning av just tidsaspekten och 

att möjlighet till att träffas inte alltid existerar anser vi att det i dagens Sverige är lika 

värdefullt att ha telefonkontakt med vänner som det är att träffa vänner personligen. Med 

tanke på den snabba utvecklingen av kommunikationsmedel vill vi undersöka kontakt med 

vänner separat för båda dessa kontaktdimensioner. Vi vill förmedla att trots att man har barn 

hemma som kräver tid så behöver vänner prioriteras, detta framförallt då forskning visar på att 

ju äldre man blir desto mindre tid spenderas med vänner (SCB, 2015a). Det kan bero på att 

personer över 40 år i större utsträckning har barn och jobb som kräver mycket tid och energi, 

vilket resulterar i mindre fritid som spenderas med vänner (SCB, 2003). Framförallt avser 

uppsatsen att komma med nya infallsvinklar av hur kvinnors tid påverkas av att de har 

hemmavarande barn, i vårt fall i att träffa eller ha telefonkontakt med vänner. Detta med 

anledning av att goda sociala relationer till vänner uppvisar positiva effekter på människor 

hälsa och livskvalitet (Nilsson, 2007; Rostila, 2008).  

Syfte 

Syftet är att belysa i vilken mån kvinnors tid till att träffa eller ha telefonkontakt med vänner 

påverkas av hemmavarande barn i hushållet. Vi vill bidra till ökad förståelse för sambandet 

mellan de faktorer som kan påverka tiden till att träffa eller ha telefonkontakt med vänner och 

frekvensen av att faktiskt umgås eller ha telefonkontakt med vänner. De övergripande 

frågeställningarna lyder: 

Frågeställningar 

 Finns det några skillnader mellan kvinnor med hemmavarande barn och 

kvinnor utan hemmavarande barn avseende på hur ofta de träffar sina vänner? 

 Finns det några skillnader mellan kvinnor med hemmavarande barn och 

kvinnor utan hemmavarande barn avseende på hur ofta de har telefonkontakt 

med sina vänner?  
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Avgränsning  

För att anpassa studien till ämnesområdet så har följande avgränsningar gjorts. För det första 

har män exkluderats från det ursprungliga datamaterialet. Att studiens fokus antar ett 

kvinnoperspektiv beror dels på att kvinnor historiskt sett är de som utfört störst andel obetalt 

arbete samt för att tidigare studier har funnit att kvinnor i större utsträckning är beroende av 

täta kontakter med sina vänner för att konversera och dela personlig information jämfört med 

män (Nilsson, 2007; Boye & Evertsson, 2014). Avslutningsvis har personer över 60 års ålder 

exkluderats ur materialet då vårt fokus ligger på att jämföra kvinnor med och utan (yngre) 

hemmavarande barn. Efter närmare granskning av det empiriska materialet har det visat sig att 

gruppen över 60 år som helhet inte bidrar tillräckligt mycket till vårt datamaterial då knappt 

en handfull har (yngre) barn boendes hemma, vilket således hade redovisats i utfallet och 

därmed kunnat ge snedvridna resultat. 

 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där olika perspektiv på socialt kapital och genus 

presenteras. Efter teoriavsnittet redogörs det för relevant tidigare forskning som utmynnar i 

hypoteser. Hypoteserna leder vidare till en presentation av den metod som använts, en 

beskrivning av datamaterialet, de valda variablerna samt hur kodningen har tillämpats. 

Uppsatsen avslutas med en analys av resultatet samt en diskussion.  

Teori 

Avsnittet behandlar först definitionen av vänskap följt av ett stycke om vänskap som socialt 

kapital och sedan avslutas teoridelen med en blick på genus och förväntningar på kvinnor som 

finns i samhället.  

Definition 

Vad är vänskap?  

Vänskap har historiskt sett varit något naturligt och inte särskilt välutforskat. Den regelrätta 

forskningen kom igång på allvar på 1970-talet och vänskapsrelationer har sedan dess studerats 

frekvent. Forskare hävdar att renodlade definitioner av vänskap inte går att upprätta, då 

individuella skillnader spelar roll för hur relationen beskrivs (Nilsson, 2007). Däremot kan 

allmänna uppfattningar om innebörden av att vara en vän ses som utgångspunkt vid 
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förklarandet av begreppet vän. Det anses bland annat vara en person som är stöttande, 

accepterande och som man har roligt med och de flesta av oss kan relatera till denna allmänna 

uppfattning (Nilsson, 2007; Allan, 1989). Framförallt har det för kvinnor ansetts vara någon 

man delar personlig information med. De anser att självutlämnande bidrar till en mer intim 

vänskap (Fehr, 2004; Argyle och Henderson, 1984; Rostila, 2008; Kjellsson, 2014). I 

datamaterialet som ligger till grund för denna uppsats har respondenterna själva fått avgöra 

vem som de anser vara deras vän. Respondenterna har fått instruktioner om att exempelvis en 

arbetskollega eller granne kan anses vara en vän (SOFI, 2010).  

Socialt kapital 

Att ha ett socialt kapital innebär att man gör symboliska utbyten med människor tillhörande 

sitt sociala nätverk. De individuella sociala kapitalen kan enligt Bourdieu bestå av 

institutionaliserade nätverk i form av relationer man har till vänner och familj (Bourdieu, 

1986). Han menar att varje individ i nätverket positionerar sig i samhället och anammar olika 

kapital vilket tillsammantaget bidrar till att man kan få tillgång till fördelar eller resurser som 

man annars inte hade fått, exempelvis information och att man kan låna saker av varandra 

(Broady, 1998; Rostila, 2008; Edling & Rydgren, 2007). Även Nilsson (2007) talar om de 

fördelar som kan fås av att man ingår i en social relation, att människor är rationella och väger 

för- respektive nackdelar i olika situationer och väljer det som är mest fördelaktigt för sig 

själv. Det kan vara att man blir vän med någon för att tillgång till dennes kontakter eller för att 

utnyttja egenskaper som personen besitter för egen vinning. Han menar att genom vänner får 

man tillgång till socialt stöd, där det kan skapas en öppenhet, acceptans, lojalitet och trygghet 

inom relationen (Nilsson, 1995; O'Connor, 1992).  

 

Genom stödet från vänner och familj kan socialt kapital ses som en förutsättning för utdelning 

av annat kapital, till exempel ekonomiskt kapital (Broady, 1998). Att få ökat ekonomiskt 

kapital är sällan den huvudsakliga anledningen till varför man blir vän med någon eller 

fortsätter att umgås med vissa vänner, men att låna pengar av vänner har ändå visats vara 

förekommande i vänskapsrelationer (Nyberg, 2005).  

 

Människor värderar närhet högt, dels till följd av de positiva fördelar relationerna ger tillgång 

till, men också på grund av att sociala relationer visar på positiva effekter på hälsa och ökad 

vlivskvalitet (Nilsson, 2007; Rostila, 2008). Rostila (2008) menar att socialt kapital kan 
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influera hälsa på två vis, både genom individuella och kollektiva sociala kapital. Det starkaste 

sambandet finner han på de olika hälsoutfall som finns i de individuella sociala kapitalen. Han 

menar att människors sociala relationer kan ses som källor med positiva emotioner vars 

ändamål är att uttrycka stabilitet, säkerhet samt att reducera ens dåliga välbefinnande. Det 

centrala i Rostilas avhandling är vikten av förtroende, där han hävdar att förtroendeingivande 

länkar samman människor med god hälsa. Att hjälpa en vän med barnpassning eller ställa upp 

för varandra i svåra livssituationer är några av de saker som visar på förtroendeingivande 

(Allan, 1989; Nilsson, 2007). Tidsordningen mellan hälsa och sociala relationer har å andra 

sidan inte visat sig vara helt bestämd. Om man har en god hälsa så kan det även ge positiva 

effekter på ens sociala relationer, att man har möjlighet att umgås mer (SCB, 2009b). 

 

Prioritet är återkommande begrepp i litteraturen där tid, energi och viljan att ställa upp för 

vänner ger ett uttryck av kvaliteten på vänskapen (Walker m.fl., 2016:288f). Även om man 

gärna vill prioritera vänner kan det av olika skäl vara svårt, detta på grund av att tiden helt 

enkelt inte räcker till eller att man inte finner energi. Nilsson (2007) menar att vänskap 

förändras med åren, att man inte har samma sorts vänskap när man var sju år som man har vid 

35 års ålder. Ökad ålder och mognad är centrala aspekter att ta hänsyn till vid beaktandet av 

föränderliga vänskapsrelationer. Vid åldern 25-45 är det störst förändring i vilken betydelse 

vänner har för en. Han menar att vänskapsrelationer blir instabila och mer sporadiska under 

dessa år med anledning av att tid och engagemang minskar. Familjeliv och aktivt yrkesliv är 

sådana faktorer som anses tidskrävande och kan inverka negativt på vänskapen (ibid). Vidare 

påtalas att vänner byts ut på grund av förändringar eller olika värderingar som växer fram 

genom åren och det kan leda till en vänskap som är av en mer passiv karaktär, det innebär att 

man inte ses så ofta och man tillåter varandra att ha åtskilda vardagar (Nilsson, 2007).  

Genus  

Moderskapet har historiskt sett ansetts vara kvinnors enda funktion. Det arbete kvinnan gör i 

hushållet och för sin familj har ansetts vara viktigare än det hon gör utanför hemmet 

(Nordborg, 1997:174). Till viss del speglar de traditionella samhällena dagens samhälle för 

kvinnor och mödrar, att många kvinnor inte har lika mycket fritid som män på grund av att de 

behöver vara till hands för barnen och hushållet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Ahrne 

och Roman (1997) menar att det finns föreställningar om vad kvinnor och män kan göra på 

sin fritid, framförallt vilka fritidssysselsättningar som finns om man har barn. En föreställning 
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är att kvinnor med hemmavarande barn får en minskad arbetstid och fritid, vilket kan leda till 

att kvinnors tid med vänner minskar då den mesta tiden går åt att passa barn och arbeta i 

hushållet (Flood & Gråsjö, 1997). Vid närmare granskning av samhället så blir dessa 

föreställningar ännu tydligare då det finns idéer om vad som anses vara kvinnligt och manligt 

(Ahrne & Roman, 1997).  

 

Föräldraskapet definieras i det vardagliga livet genom att mammor och pappor har ett visst 

förhållande till yrkesarbete, hem och familj. Föreställningar finns om att pappor är tillräckligt 

bra genom att endast visa sin närvaro medan det för en mamma krävs mycket mer för att 

uppfattas som bra. Hennes tillräcklighet och godhet kräver större insatser för att uppfattas som 

tillfredsställande, till exempel att hon alltid förväntas beskydda sina barn. Föreställningar på 

faderskap menar att det för pappor är tillräckligt att dem hämtar och lämnar barnen på dagis, 

medan det för moderskapet är mer fokuserat på när hon hämtar och lämnar på dagis, att hon 

ska lämna sent och hämta tidigt. Detta för att hon ska hinna umgås med barnet så mycket som 

möjligt under en dag samtidigt som hon låter barnet integreras med andra barn. Lyckas hon 

inte med detta anses hon inte rymma inom ramen av ett gott moderskap. Andra föreställningar 

säger att moderskapet bygger på att ansvaret för barnet bestämmer hur mycket yrkesarbete det 

finns utrymme för. När det är dags att återgå till yrkeslivet efter föräldraledigheten så är det 

kvinnor som går ner i arbetstid och är hemma med barnen i större utsträckning än männen, 

vilket kan påverka vänskapsrelationerna till sina kollegor, att man inte hinner umgås lika ofta 

som tidigare (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Nyberg, 2005:38).  

Doing gender (att göra kön) handlar om hur människor genom språk och handlingar tillskriver 

andra människor genusegenskaper. Många genusteoretiker hävdar att ingen människa föds 

kvinnlig eller manlig, men redan vid födseln tillskrivs barnet egenskaper av omgivningen som 

anses typiskt könsspecifika. Tillskrivandet av egenskaper fortlöper ända till vuxen ålder och 

genus kan därför ses som en pågående process som upprätthålls genom människors språk och 

handlingar (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Att göra genus baseras på föreställningar och 

förväntningar på män och kvinnor och dessa upprätthålls genom att människor agerar i sådana 

situationer som gör att de bekräftas som just män eller kvinnor. I en undersökning utförd av 

Sarah Fenstermaker Berk studerar hon hushållens arbetsfördelning i USA. Hon kommer fram 

till att samtidigt som kvinnor utför sina hushållsarbeten så konstruerar de själva sina kön. 

Kvinnor får under tiden de utför sina hushållssysslor en positiv bekräftelse på sin 
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könstillhörighet, där läxläsning med barnen och att laga mat konfirmerar att de är goda fruar 

och mammor (Ahrne & Roman, 1997; Nordborg, 1997:231).   

En annan teori om familj och hushåll är Beckers ekonomiska teori som talar om vikten av 

arbetsfördelning i hushåll och att personer i samborelationer gör upp arbetskontrakt som styr 

arbetsdelningen inom hemmet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Teorin handlar om att 

arbetsfördelningen i en familj baseras på den hushållsstrategi som bäst tjänar deras intressen, 

det vill säga att genom specialisering vill man effektivisera produktiviteten inom familjen 

genom att välja den fördelning som är mest optimal. Det skulle leda till att kvinnor tar ut 

merparten av föräldraledigheten och går ner i arbetstid i större utsträckning (Becker, 1991; 

Becker, 1974). Ur ett vänskapsperspektiv skulle föräldraledighet och minskad tid i arbete för 

kvinnor vara positivt då mer ledig tid ger kvinnor ökad möjlighet att umgås med vänner. 

Allan (1989) menar att kvinnors liv är privatiserande och att de utifrån sina sociala relationer 

får en begränsad fritid och social delaktighet, detta drabbar främst kvinnor som tar hand om 

familjens barn och hushåll. Utifrån detta är det inte förvånande att kvinnor har mindre 

möjlighet att upprätthålla sina sociala relationer och därmed träffa sina vänner. Även om vissa 

kvinnor skulle påtala att det var enklare förr när de visste sin plats i familj och samhälle är det 

enligt författarna Elvin-Nowak & Thomsson (2003) få som skulle hävda att det var bättre. De 

är kritiska till idén om att kvinnor endast vill vara hemma och ta hand om barnen och känner 

sig tvingade ut i arbetslivet. De menar snarare att kvinnor inte är intresserade av att vara helt 

beroende av män och att dem flesta vill ha ett aktivt socialt liv med vänner vid sidan av familj 

och hem.  

Sammanfattning  

Förväntningar på kvinnor är att de ska vara goda mödrar och alltid finnas till hands för barnen 

och hushållet. Det läggs större vikt vid när modern hämtar och lämnar sitt barn på dagis, 

snarare än att hon gör det. Kvinnor behöver åstadkomma mer i rollen som mamma än vad 

män behöver göra genom sin roll som pappa och kvinnors liv kan därför upplevas vara mer 

privatiserande med begränsad fritid och social delaktighet. Vänner är sociala kapital som kan 

ge tillgång till fördelar, till exempel att man får jobbkontakter eller råd i svåra livssituationer. 

Att ha ett socialt kapital kan ge positiv inverkan på hälsan, samtidigt som god hälsa kan ge 

positiv inverkan på ens sociala relationer.  
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för relevant forskningslitteratur där studier om 

vänskapsförbindelser, tidsanvändning och tidspress presenteras. En sammanfattning av 

studiernas resultat presenteras i slutet av avsnittet.  

Vänskapsförbindelser 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar att närmare 75 % av den svenska befolkningen lever 

i familjeförhållanden. Familjerna består antingen av samboende partners med eller utan barn, 

är ensamstående föräldrar med barn eller vuxna individer som bor med föräldrar eller syskon 

(SCB, 2015a). 88 % av de tillfrågade ensamstående kvinnorna utan barn träffar i genomsnitt 

sina vänner eller nära anhörig en eller fler gånger i veckan medan andelen för ensamstående 

kvinnor med barn uppgår till 66 %. Genomgående i undersökningen är att ensamboende 

oavsett ålder i genomsnitt träffar vänner oftare än sammanboende. Personer med barn i 

hushållet under sex år umgås med vänner i lika hög grad som personer mellan 30-54 år utan 

barn (ibid). I en ULF-undersökning som SCB (2009a) genomförde 2007 studerades individers 

levnadsförhållanden i Sverige, i åldrarna 16 år och uppåt. Respondenterna besvarade frågor 

om deras sociala relationer, umgänge och nära vänner. Av de tillfrågade kvinnorna uppgav 89 

% att de hade en riktigt nära vän. Studien påvisar att denna procentenhet minskar med 

stigande ålder, från 94 % i åldrarna 16-24 år till 73 % i åldrarna 75-84 år. Vidare framgår det 

att det är vanligare att personer i åldrarna 16-44 år umgås med vänner och bekanta medan 

äldre personer över 55 år umgås med anhöriga i större utsträckning.  

Tidsanvändning 

I en annan svensk forskning (SCB, 2012a) behandlas kvinnor och mäns tidsanvändning med 

hänseende till arbetstid, tid för hushållsarbete samt fritid. Ur resultatet framkom det att män 

och kvinnor ägnar i genomsnitt fem timmar per dygn åt fritidsaktiviteter så som tv-tittande, 

läsa böcker, umgås med vänner och bekanta eller träna. Kvinnor ägnar en genomsnittlig dag 

åtta minuter mer åt att umgås med vänner och bekanta än män, inklusive att prata i telefon. I 

jämförelse med början på nittiotalet har tiden åt kvinnors sociala samvaro minskat med 20 

minuter vilket med stor sannolikhet kan förklaras genom internetutveckling där 

telefonsamtalen har ersatts med chattmeddelanden (ibid). Ett område som det har forskats 
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mycket på är tid i hushållsarbete vilket är av relevans för studien då det är ett område som kan 

tänkas ta stor del från människors fria tid. Kvinnor är överrepresenterade vad gäller det 

obetalda arbetet i hemmet som innefattar städning, matlagning, inköp, disk, tvätt och annan 

klädvård samtidigt som hennes betalda arbetstid har ökat de senaste decennierna (Boye & 

Evertsson, 2014; Nermo, 1994; Gähler, 1994:60). Studier visar att ju mer kvinnan 

förvärvsarbetar, desto mer ansvar tar mannen hon lever med för hushållsarbetet. Likaså är det 

om kvinnan befinner sig i en högre samhällsklass än sin partner. I de hushåll där barn under 

17 år fortfarande bor hemma så lägger kvinnorna mest tid till hushållsarbete jämfört med män 

och tillsammans med sin partner arbetar dem i genomsnitt 1,5 timme mer i obetalt arbete än 

samboende eller gifta utan barn (Boye & Evertsson, 2014). De analyser som gjorts på betalt 

respektive obetalt arbete ger en inblick i hur mycket tid som går åt till sådant som måste göras 

samt hur mycket tid individen själv har att förfoga över.  

 

Flood och Gråsjö (1997) har i “Tid för barn, tid för arbete” redogjort för en undersökning om 

svenska hushålls tidsanvändning. Störst fokus lägger de på den påverkan som barn har i 

förhållande till hushållens tidsanvändning. Hushållens tidsanvändning studerar de utifrån en 

rad olika aspekter, såsom hushållsarbete och om det ingår barn hushållet. Flood och Gråsjö 

finner i sina analyser att kvinnor ägnar störst andel tid till hemarbetet och att denna tid stiger 

med kvinnors ökande ålder. Vidare försöker de finna hur tid till hushållsarbete påverkas i 

förhållande till om man har barn och se om barnets ålder kan ha någon påverkan. Ur 

analyserna framkommer det att kvinnor som är sammanboende eller gifta och har barn i 

åldrarna 0-3 år lägger 26 timmar i veckan på hushållsarbete. Denna siffra minskar till 23 

timmar i veckan när kvinnan har barn i åldrarna 4-7 år. Fortsättningsvis analyserar de tiden 

som hushåll lägger på sina barn. Det framkommer att äldre barn får mindre aktiv tid av 

föräldrarna. När det kommer till förvärvsarbete menar Flood och Gråsjö att det inte är till 

någon förvåning att barn har en påverkan på sin mors tid till förvärvsarbete. Den 

genomsnittliga effekten för kvinnor med barn i åldrarna 0-3 år är att de har en minskad 

arbetstid i jämförelse med de kvinnor som inte har barn i denna åldersgrupp.  

Tidspress  

Jörgen Larsson (2007) försöker i en analys om föräldrars tidspress, baserad på SCB:s tidsdata, 

finna orsaken till varför föräldrar upplever tidspress. Att både arbeta heltid och att ha 

hemmavarande barn utgör en mycket ansträngd livssituation, det visade sig att 53 % av denna 
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grupp uppger att de är tidspressade. Ytterligare en aspekt av tidsbrist är att det leder till 

minskad egen tid, till exempel minskad tid till vänner. Där av har dessa resultat relevans för 

vår studie. Den tidsdata som Larsson använder bestod av uppgifter från 1500 föräldrar som 

fick besvara en enkätbaserad intervju samt att de fyllde i tidsdagböcker. Larsson utgår från en 

rad olika faktorer som han tror har en inverkan på föräldrars uppfattning av tidspress, bland 

annat familjefaktorer, tidsanvändning och arbetsfaktorer. När det kommer till familjefaktorer 

har det visat sig att antalet barn spelar en stor roll vid förklarandet av tidspress. Denna 

tidspress var störst hos kvinnor, dels för att kvinnor är de som tar mest ansvar för barn och 

hem och dels för att kvinnor har en större ambition att ge barnet mer tid. Det framgår i 

analysen att 47 % av alla personer med hemmavarande barn under 18 år ofta har svårt att 

hinna med allt som ska göras, och motsvarande siffra för de personerna utan hemmavarande 

barn är 31 %. Larsson (2007) skapade ett tidspressindex med frågorna ”Brukar du ha så 

mycket att göra på vardagarna att du har svårt att hinna med allt som behöver göras?” och 

”Finns det saker du skulle vilja göra vanliga vardagar som du tvingas avstå ifrån på grund av 

tidsbrist?”. Indexet gick mellan 0-6 där en person som har svarat “Ja, ofta” på båda frågorna 

fick värdet 6 och en person som svarat “Nej, aldrig” på båda frågorna fick siffran 0. Personer 

som har hemmavarande barn hamnade på ett medelvärde av 4.2. När det kommer till arbete så 

är arbetslängden den främsta faktorn som påverkar tidspressen. Högkvalificerade yrken och 

yrken där man arbetar med flextid är de två som har störst inverkan på hur föräldrar upplever 

tidspresseffekten, detta för att de är kopplade till höga prestationsförväntningar. 

Regressionsanalysen visar att med minskade antal arbetstimmar så sjunker tidspressen 

avsevärt.  

 

Deltagarna i studien fick besvara frågan om vad de själva ansåg skulle kunna leda till minskad 

tidspress. Det framkom att över 50 % av respondenterna ansåg att minskad arbetstid eller mer 

flexibilitet skulle leda till bättre balans och minskad tidspress. 15 % av kvinnorna svarade att 

om hennes partner gick ner i arbetstimmar så skulle hon uppleva mindre tidspress. Larsson 

analyserade detta vidare genom regressionsanalyser och uppkom med alternativa förklaringar 

på hur respondenternas tid kunde omprioriteras för att minimera den tidspress som de 

upplevde. Däribland fann han att en mer jämnt fördelad barnpassning skulle visa på positiva 

effekter på tidspress då föräldrarna tillåts ha mer egen tid åt aktiviteter, vila eller umgås med 

vänner. Resultaten visar även att kvinnors tidspress minskar om hennes partner går ner i 

arbetstimmar (Larsson, 2007). Det mest värdefulla påvisades vara omfördelning av 

barnpassning samt tillräckligt med sömn och tid till fysiska aktiviteter som dessutom i annan 
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tidigare forskning har visat positiv effekt på människors hälsa (Nilsson, 2007; Rostila, 2008; 

Walker m.fl., 2016).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den tidspress som den svenska befolkningen 

upplever är främst på grund av familjefaktorer och arbetsfaktorer. Resultaten visade att de 

viktigaste delarna för att minska tidspressen var att fördela barnpassningen jämnt och att 

prioritera sömn och egen tid, däribland att umgås med vänner. Det framgår att kvinnor som 

har barn hemma arbetar över 20 timmar i veckan i obetalt arbete, men tiden minskar när 

barnen blir äldre. Äldre barn får även mindre aktiv tid av sina föräldrar. Yngre barn 0-3 år 

påverkar sin mors tid allra mest, då hon under dessa år lägger ner mest tid på hushållsarbete 

och också går ner i arbetstid. Å andra sidan visar forskning att kvinnor spenderar 8 minuter 

mer åt att umgås med vänner än vad män gör och att ensamstående kvinnor utan barn träffar 

vänner oftare än ensamstående kvinnor med barn och att kontakten med vänner avtar ju äldre 

man blir. Utifrån tidigare forskning har vi tillämpat hypoteser som presenteras i avsnittet 

nedan. 

Hypoteser 

Med stöd av relevanta teorier och den tidigare forskning som redovisats ovan så har vi 

formulerat fyra hypoteser som vi kommer att testa och föra en diskussion om. För det första 

anser vi med stöd i tidigare forskning att kontakt med vänner är relevant för kvinnor då det 

bland annat har visat sig påverka kvinnors hälsa och att de har ett behov av att dela 

information (Rostila, 2008; Nilsson, 2007; Fehr, 2004). Vidare antar vi att barn som bor 

hemma har en påverkan på sin mors möjligheter att umgås eller ha telefonkontakt med sina 

vänner på grund av att de är tidskrävande och kräver uppsikt. Vi antar också att det finns 

skillnader i barns ålder, att yngre barn är mer tidskrävande än äldre barn. Den tredje 

hypotesen utgår från att kvinnor med sämre självskattad hälsa inte tar lika mycket tid till att 

träffa eller höras med sina vänner just på grund av att dem mår dåligt. Slutligen utgår vi från 

att kvinnor har telefonkontakt med sina vänner oftare än de träffas, då personliga träffar 

kräver mer tid och planering. De två sista hypoteserna är generella och inte relaterade till om 

kvinnan har barn eller inte.  
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1. Kvinnor tenderar att ha mindre kontakt (via telefon och/eller genom att ses) om hon 

har hemmavarande barn snarare än om hon inte har hemmavarande barn.  

2. Kvinnor tenderar att ha mindre kontakt (via telefon och/eller genom att ses) med sina 

vänner om hennes hemmavarande barn är under 10 år snarare än om hennes barn är 

äldre än 10 år.  

3. Kvinnor med en dålig självskattad hälsa träffar vänner mer sällan än kvinnor med en 

bra självskattad hälsa. 

4. Kvinnor har oftare telefonkontakt med sina vänner jämfört med hur ofta de umgås 

personligen med vänner.   

Metod 

Nedan följer en beskrivning av datamaterialet, de forskningsetiska principerna, 

operationaliseringen av de valda variablerna och sedan avslutas avsnittet med en deskription 

av data. 

Beskrivning av datamaterial 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats kommer från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) som genomförs av SCB på uppdrag av forskare vid 

institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Projektet är en 

återkommande undersökning som genomförts åren 1968, 1974, 1981, 2000 samt 2010. Det är 

undersökningen för 2010 som kommer användas i denna studie då den bäst speglar den 

svenska befolkningens livsvillkor för hur det ser ut idag eftersom den ligger närmast i tiden. 

LNU 2010 baseras på ett stort och representativt urval av den svenska befolkningen av totalt 

7253 personer i åldrarna 18-75 (Evertsson & Magnusson, 2014; Fritzell & Lundberg, 1994).  

Respondenterna fick besvara frågor om deras livsvillkor i förhållande till arbete, familj, hälsa 

och social samvaro (ibid). Undersökningen tar också upp flera frågor relaterade till tid som 

kan inverka på kvinnors möjlighet att hålla kontakt med sina vänner.  

 

Forskningsetiska principer 

När man genomför sin forskning så behöver man ta hänsyn till en rad etiska aspekter. En av 

dessa aspekter är informationskravet, som innebär att deltagarna ska bli informerade om 

studiens innehåll samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att samtycke 
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måste ges innan forskningen genomförs. Vidare måste forskaren behandla individerna 

konfidentiellt, det vill säga att personuppgifter behandlas på så vis att obehörig inte kan ta del 

av dem. Den sista aspekten att ta hänsyn till är att de resultat och insamlat material man får 

fram endast får användas i forskningssyfte, det så kallade nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002; Ahrne & Svensson, 2015). Alla dessa etiska aspekter uppfyller 

Levnadsnivåundersökningen 2010 (SCB, 2012b).  

Operationalisering  

Nedan följer en presentation av vårt sampel och hur de valda variablerna har 

operationaliseras.  

 

Sampel 

Svarsfrekvensen i undersökningen uppgick till 60,9 % av 7253 personer vilket motsvarade 

4415 personer. Av dessa 4415 personer selekterades män och personer över 60 år bort, vilket 

slutligen blev ett urval om 1532 kvinnor. 

 

Beroende variabel  

Hur ofta träffar du dina vänner?  

Efter att respondenterna har angett om de har någon vän eller ej så fick de besvara 

intervjufrågan “Hur ofta brukar du träffa honom/henne/någon av dessa nära vänner?”. De 

svarsalternativ som respondenterna fick att tillgå var “flera gånger i veckan”, “ungefär en 

gång i veckan”, “1-3 gånger i månaden”, “mer sällan”, “aldrig” och “vet ej”. För vårt syfte har 

vi valt att exkludera de som angett kategorin “vet ej” då vi inte kan analysera hur ofta dessa 

personer träffar vänner. Variabeln döptes om till “Hur ofta träffar du dina vänner?” och är 

kontinuerlig (går från 1 ”aldrig” till 5 ”flera gånger i veckan”) i regressionsanalysen. 

 

Hur ofta har du telefonkontakt med dina vänner?  
 

Med anledning av att det finns olika sätt att hålla kontakten med sina vänner så användes även 

variabeln “Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande 

kontakt med honom/henne/någon av dessa nära vänner?” som beroende variabel. Variabeln 

innehar samma svarsalternativ som den ovanstående beroende variabeln och de kommer att 

jämföras mot varandra med avsikt att studera skillnader eller likheter vad gäller kontakt med 
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sina vänner. Variabeln döptes om till “Hur ofta har du telefonkontakt med dina vänner?” och 

är kontinuerlig (går från 1 ”aldrig” till 5 ”flera gånger i veckan”) i regressionsanalysen. 

 

Motiv till beroende variabler  

Motivet till att analysera två beroende variabler är för att vi anser att kontakt med vänner kan 

upprätthållas på två sätt, dels genom träffar men också genom telefonkontakt som innefattar 

bland annat chattmeddelanden, sms och telefonsamtal. Vi anser att telefonkontakt är lika 

viktigt för vänskapen som personliga träffar. Tidigare forskning bekräftar detta och visar att 

tiden inte alltid räcker till att upprätthålla kontakt med vänner genom träffar (Larsson, 2007).  

 

Oberoende variabel  

Har du hemmavarande barn?  

Den oberoende variabeln besvarar huruvida kvinnorna i urvalet delar hushåll med barn eller 

ej. Den bygger på variabeln “Antal hemmabarn” i LNU materialet och är kodad som en 

dummyvariabel som antar värdena 0 (nej) och 1 (ja) (för beskrivning av en dummyvariabel se 

Edling & Hedström, 2003:102). Variabeln innefattar alla barn som bor hos respondenten, det 

behöver nödvändigtvis inte vara hennes egna barn.  

 

Kontrollvariabler 

Yngre barn i hushållet under 10 år  

Anger om kvinnorna i undersökningen har barn boendes hemma som understiger tio års ålder. 

Vi antar att barnets ålder har en påverkan på kvinnans möjlighet att träffa sina vänner, där 

yngre barn tenderar att kräva mer tid av sin förälder1 än äldre barn (Flood & Gråsjö, 1997). 

Vid tio års ålder går man i skolan och kan i stor utsträckning anses vara tillräckligt mogen för 

att ta eget ansvar och tros därmed inte påverka kvinnans tid till vänner i lika hög utsträckning 

som barn under 10 år. Variabeln har svarsalternativen 0 (inga barn i hushållet under 10 år) och 

1 (ett eller flera barn i hushållet under 10 år).  

 

Ålder  

Vidare kontrolleras kvinnornas ålder. Det skapades fyra kategorier med åldrarna 19-25 år, 26-

35 år, 36-45 år, 46-60 år. Dessa kategorier skapades för att stegvis kunna utläsa skillnader i 

                                                 
1 Kvinnan i hushållet benämns som förälder trots ovetande om hon är det, med anledning av det ansvar hon 

som vuxen bär i ett hushåll med barn.  
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korstabeller mellan hur ofta man kan träffa eller ha telefonkontakt med vänner i takt med ökad 

ålder. Detta med anledning av att tidigare forskning redovisar att ökad ålder leder till minskat 

umgänge med vänner (SCB, 2015a). I regressionsmodellen är ålder kontinuerlig.  

 

Egen sysselsättning  

Variabeln hade ursprungligen kategorierna yrkesverksam; hemarbetande2; ålderspensionär; 

studerande; arbetslös; sjuk- och aktivitetsersättning eller förtidspensionär och föräldraledig 

som svarsalternativ. Variablerna kodades om till dummyvariabler där alla som svarat ja på 

respektive sysselsättning fick värdet 1. Tiden till vänner kan skifta beroende på vilken 

sysselsättning man har, exempelvis att föräldralediga är mer flexibla att ses dagtid än 

yrkesverksamma. Yrkesverksam används i regressionsanalysen som referenskategori. 

Ålderspensionärer selekterades bort ur vårt sampel på grund av att endast några få 

observationer hade hemmavarande barn vilket inte ansågs tillräckligt betydelsefullt för 

utfallet.  

 

Timmar i hushållsarbete  

Variabeln antal timmar hushållsarbete är kontinuerlig och innefattas av hur många timmar 

respondenterna lägger på inköp, disk, städning och matlagning. Denna variabel anser vi 

relevant att analysera då hushållsarbete enligt tidigare forskning har visats ta stor andel tid 

från kvinnors fria tid.  

 

Självskattad hälsa 

Respondenterna fick själva skatta om de tycker att sitt allmänna hälsotillstånd är gott, dåligt 

eller något däremellan. Genom dummykodning skapades värdena bra respektive dåligt där de 

som har svarat något däremellan inte anses må tillräckligt bra och därför kodades till dåligt. 

Svarsalternativet bra fick värdet 1 och dåligt gavs värdet 0. Motivet till att självskattad hälsa 

används i regressionsmodellen är att hälsa spelar en avgörande roll för vilka möjligheter som 

finns i att träffa eller höras med vänner. Då forskning visat på korrelation mellan hälsa och 

sociala relationer vill vi studera detta närmare i förhållande till om kvinnan har 

hemmavarande barn eller inte.  

 

                                                 
2 Om respondenten är hemma och tar hand om barn och hushåll, men inte är tjänstledig från en anställning så är 

respondenten hemarbetande (SOFI, 2016). Hämtad 2016-12-30. 

http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.228632.1426524061!/menu/standard/file/LNU_intinstr_4_2000.pdf  
 

http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.228632.1426524061!/menu/standard/file/LNU_intinstr_4_2000.pdf
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Boendeform  

Intervjupersonernas civilstånd innefattas i ursprungsvariabeln av kategorierna gift, ogift, 

sambo, frånskild, änka eller änkling samt gift men ej sammanboende. Huruvida man har 

möjlighet att träffa eller ha telefonkontakt med vänner kan till stor del tänkas bero på om man 

har en partner som man bor tillsammans med eller inte. Enligt det empiriska materialet bor 

gifta och sambos tillsammans och kan därmed tänkas påverka varandras möjligheter till att 

träffa eller höras med vänner i större grad än personer utan sammanboende partner, de 

kodades därför till sammanboende. Personer som är gifta men ej sammanboende, frånskilda, 

änkor eller änklingar kodades in i ej sammanboende. Dummyvariablerna fick beteckningarna 

sammanboende och ej sammanboende. 

Deskriptiv statistik 

Nedan redovisas deskriptiv statistik för hur ofta respondenterna träffar eller har telefonkontakt 

med sina vänner samt en deskription över kontrollvariablerna.  

 

Tabell 1 visar att de flesta kvinnor träffar sina vänner flera gånger i veckan, men skillnaden är 

inte stor i jämförelse med de kvinnor som träffar sina vänner 1-3 gånger per månad och 

ungefär en gång i veckan. Tabellen visar ett medelvärde på 3,8 och det finns en liten spridning 

runt medelvärdet, med en standardavvikelse på 1. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Variabler  Procent N Medelvärde S 

Hur ofta träffar du dina 

vänner?  

  3,8 1,00309 

1 Aldrig 0,3 % 5   

2 Mer sällan 10,2 % 157   

3 1-3 gånger per månad 27,8 % 426   

4 Ungefär en gång i veckan 29,8 % 456   

5 Flera gånger i veckan 31,9, % 488   

Totalt 100 % 1532   
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Tabell 2 visar att de flesta kvinnor har telefonkontakt med sina vänner flera gånger i veckan. 

Det är 58 kvinnor som träffar sina vänner aldrig eller mer sällan. Tabellen visar ett 

medelvärde på 4,3. I denna modell är det en mindre spridning runt medelvärdet än 

föregående, med en standardavvikelse på cirka 0,87.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik 

Variabler  Procent N Medelvärde S 

Hur ofta har du 

telefonkontakt med dina 

vänner?  

  4,3 0,86724 

1 Aldrig 0,5 % 7   

2 Mer sällan 3,3 % 51   

3 1-3 gånger per månad 14,4 % 220   

4 Ungefär en gång i veckan 29,5 % 452   

5 Flera gånger i veckan 52,3 % 802   

Totalt 100 % 1532   

 

Tabell 3 visar den procentuella fördelningen på vår oberoende variabel samt för våra 

kontrollvariabler. Fördelningen på den oberoende variabeln är jämn, där 53,3 % angav att de 

har hemmavarande barn. Vidare går det att utläsa att de flesta kvinnor inte har några barn 

under 10 år i hushållet, 70,9 %. Den största andelen kvinnor finns i åldersspannet 46-60 år och 

när det kommer till egen sysselsättning finner vi att de flesta är yrkesverksamma. Det 

vanligaste är att kvinnor lägger 0-5 timmar på hushållsarbete. De flesta kvinnorna uppskattade 

att de hade ett bra allmänt hälsotillstånd, 74,9 % och majoriteten är sammanboende, 67,7 %.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik  

Variabler  Procent N 

Har du hemmavarande barn? 

Ja 

Nej 

 

53,3 % 

46,7 % 

 

715 

817 

Yngre barn i hushållet 

Inga barn under 10 år i hushållet  

Ett eller flera barn under 10 år i 

hushållet  

 

70,9 % 

29,1 % 

 

1086 

446 

Ålder 

19-25 

26-35 

36-45 

46-60 

 

15,9 % 

21,7 % 

25,8 % 

36,6 % 

 

243 

333 

396 

560 

Egen sysselsättning 

Yrkesverksam 

Studerande 

Föräldraledig 

Hemarbetande 

Arbetslös 

Sjuk & aktivitetsstöd 

/förtidspensionär 

  

76,2 % 

8,5 % 

4,5 % 

1 % 

4,6 % 

5,2 % 

 

1168 

130 

69 

15 

71 

79 

Timmar i hushållsarbete 

0-5 

6-10 

11-20 

21 eller mer 

 

41,5 % 

40,1 % 

15, 9 % 

2,4 % 

 

636 

615 

244 

37 

Självskattad hälsa 

Bra  

Dåligt 

 

74,9 % 

25,1 % 

 

1147 

385 

Boendeform 

Sammanboende 

Ej sammanboende 

 

67,7 % 

32,3 % 

 

1037 

495 
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Analysmetod 

Nedan redovisas en presentation av resultatets disposition och metodologiska problem.  

 

I resultatdelens första steg redovisas två korstabeller. Den första korstabellen (tabell 4) visar 

skillnader mellan den beroende variabeln “Hur ofta träffar du dina vänner?” och den 

oberoende “Har du hemmavarande barn?”. Den andra korstabellen (tabell 5) redovisar 

sambandet mellan den andra beroende variabeln “Hur ofta har du telefonkontakt med dina 

vänner?” och den oberoende variabeln “Har du hemmavarande barn?”. Två grafer presenteras 

för bättre överskådlighet av tabellerna.  

 

Med anledning av att vi vill studera förhållandet mellan flera oberoende variabler och en 

beroende variabel i taget, så används en multivariat regressionsanalys. Metoden har ansetts 

mest lämplig att använda för att besvara hypoteserna utifrån de valda variablernas skalnivåer. 

Att genomföra en regressionsanalys är att skatta de olika parametrar som finns och se efter om 

det råder samband (Djurfeldt m.fl., 2010). Först när de observerade sambanden sätts i kontext 

eller kopplas till en teori blir resultaten meningsfulla och det blir möjligt att urskilja mönster 

samt dra slutsatser. I regressionsanalysen redogörs det för huruvida det föreligger statistisk 

signifikans mellan variablerna, det vill säga att ett observerat värde i en undersökning skiljer 

sig så pass mycket från det hypotetiska värdet att det inte beror på slumpen. Vi använder 

signifikansnivåer på lägst 95 % (Djurfeldt m.fl., 2010). Vidare redovisas interceptet som visar 

det förväntade värdet när de oberoende variablerna har värdet noll (Edling och Hedström, 

2003). Det presenteras sju modeller, där vi för varje steg inkluderar en relevant 

kontrollvariabel. Genom att konstanthålla för ytterligare variabler så kan vi se hur sambandet 

påverkas av just den variabeln. Vi kan genom detta sätt kontrollera att det inte föreligger 

några skensamband i modellen (Djurfeldt m.fl., 2010:269).  

 

Determinationskoefficienten R2 är ett mått som förklarar andel varians i den beroende 

variabeln av de oberoende variablerna (Edling & Hedström, 2003:93fff). I våra 

regressionsmodeller har det justerade R2-värdet använts, då vanliga R2 tenderar att öka för 

varje ny variabel som läggs in i modellen. Det justerade R2-värdet kompenserar för detta och 

anses därför mer trovärdigt att analysera. Ett justerat R2-värde på 1 innebär ett perfekt 

samband (Djurfeldt m.fl., 2010:161). Ett lågt R2 indikerar att endast en liten del av variansen 
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kan förklaras med de valda variablerna och modellen kan därför tänkas sakna variabler som är 

av relevans för studien (ibid:363).  

Multikollinearitet 

Innebörden av felkällan multikollinearitet är att två eller flera av de oberoende variablerna i 

en multipel regressionsanalys är korrelerade med varandra. Detta kan påverka 

signifikansvärdet och visa på icke signifikans, fast det egentligen kanske borde vara det 

(Groß, 2003:57). Spårningen av multikollinearitet gjordes genom en korrelationsmatris, där 

alla oberoende variabler ställdes mot varandra (Djurfeldt m.fl., 2010:366). Det redovisades 

inte någon multikollinearitet i matrisen. En nackdel med korrelationsmatriser är att 

multikollinearitet inte alltid är synlig, därför kompletterades testet med att undersöka VIF-

faktorerna. Vår modell översteg inte gränsen på 2,5 och därför kunde inte multikollinearitet 

utläsas (ibid).  

Validitet och reliabilitet 

Validitet har att göra med undersökningens begreppsmässiga samt teoretiska relevans, 

exempelvis hur väl de frågor vi ställer ger svar på det vi faktiskt vill undersöka. En valid 

undersökning lyckas återspegla de begrepp, antaganden, frågeställningar och den teoretiska 

förståelse som finns till mätbara frågor. De grundläggande betydelserna av reliabilitet handlar 

om frågornas tillförlitlighet och svarar på hur mätningen går till. Hög reliabilitet finns om 

undersökningen är replikerbar, det vill säga att resultatet får samma utfall om undersökningen 

görs på nytt (Bryman, 2011).  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat. Inledningsvis redogörs resultaten i korstabeller 

som följs av två multivariata linjära regressionsanalyser för att utläsa hur ofta individerna 

träffar eller har telefonkontakt med sina vänner beroende på om de har hemmavarande barn 

eller inte. 
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Korstabeller 

Utifrån resultatet från korstabellerna och den deskriptiva statistiken så har kvinnor generellt 

sett mer telefonkontakt med sina vänner än vad de träffar sina vänner, oavsett om de har 

hemmavarande barn eller inte.  

 

Tabell 4 och diagram 1 visar sambandet mellan hur ofta respondenterna träffar sina vänner 

beroende på om de har hemmavarande barn eller inte. Resultaten visar att det är en större 

andel kvinnor utan hemmavarande barn som träffar sina vänner flera gånger i veckan jämfört 

med kvinnor som har hemmavarande barn. Det är mer vanligt att kvinnor med hemmavarande 

barn träffar sina vänner 1-3 gånger per månad och ungefär en gång i veckan jämfört med 

kvinnor utan hemmavarande barn. Det totala värdet visar att det är vanligast att man träffar 

vänner flera gånger i veckan oavsett om man har barn eller inte i hushållet.  

 

Tabell 4. Har du hemmavarande barn? * Hur ofta träffar du 

dina vänner? N= 1532 

                                                        Har du hemmavarande barn?  

                                                              Nej                         Ja                                            Totalt 

Hur ofta träffar du dina 

vänner?  

   

1 Aldrig 0,1 % 0,5 % 0,3 % 

2 Mer sällan 10,3 % 10,2 % 10,2 % 

3 1-3 gånger per månad 23,8 % 31,3 % 27,8 % 

4 Ungefär en gång i veckan 26,3,% 32,8 % 29,8 % 

5 Flera gånger i veckan 39,4 % 25,2 % 31,9 % 

Totalt  100 % 100 %  100 %  
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Diagram 1 

 

Tabell 5 samt diagram 2 visar sambandet mellan hur ofta respondenterna har telefonkontakt 

med sina vänner beroende på om dem har hemmavarande barn eller inte. Här ser vi en 

liknande trend som innan, att det är en större andel kvinnor utan hemmavarande barn som har 

telefonkontakt med sina vänner flera gånger i veckan i jämförelse med kvinnor som har 

hemmavarande barn. Det är vanligare att man har telefonkontakt med sina vänner 1-3 gånger 

per månad och ungefär en gång i veckan om man har hemmavarande barn. Det totala värdet 

visar kvinnor generellt också har en mer frekvent telefonkontakt med sina vänner oavsett om 

de har barn eller inte i hushållet (se deskription).  

 

Tabell 5. Har du hemmavarande barn? * Hur ofta har du 

telefonkontakt med dina vänner? N=1532 

                                                        Har du hemmavarande barn?  

                                                              Nej                         Ja                                            Totalt 

Hur ofta har du 

telefonkontakt med dina 

vänner?  

   

1 Aldrig 0,6 % 0,4 % 0,5 % 

2 Mer sällan 3,4 % 3,3 % 3,3 % 

3 1-3 gånger per månad 13,4 % 15,2 % 14,4% 

4 Ungefär en gång i veckan 26,9 % 31,8 % 29,5 % 

5 Flera gånger i veckan 55,8 % 49,3 % 52,3 % 

Totalt 100 % 100 %  100 %  
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Diagram 2 

Multipel linjär regressionsanalys 

Följaktligen presenteras två multipla regressionsmodeller för att se vilka förändringar som 

sker av att vi inkluderar relevanta kontrollvariabler steg för steg. Det redovisas en gemensam 

analys av resultatet från båda regressionsmodellerna.  

 

Analys av “Hur ofta träffar du dina vänner?” (tabell 6a) och “Hur 

ofta har du telefonkontakt med dina vänner?”(tabell 6b) 

I första modellen (I tabell 6a & 6b) visas det ojusterade värdet mellan de beroende variablerna 

“Hur ofta träffar du dina vänner?”, “Hur ofta har du telefonkontakt med dina vänner?” och 

den oberoende variabeln “Har du hemmavarande barn?”. Det kan utläsas en statistisk 

signifikans mellan att träffa vänner och att ha hemmavarande barn, där kvinnor med 

hemmavarande barn träffar sina vänner mer sällan än kvinnor utan hemmavarande barn, med 

ett b-värde på -0,225. Det medför ett stöd för hypotes 1 (att kvinnor med hemmavarande barn 

träffar vänner mer sällan än kvinnor utan hemmavarande barn). Det uppvisas inte någon 

signifikans för att ha telefonkontakt med vänner om man har hemmavarande barn vilket inte 

bekräftar hypotes 1.  

 

I modell två (tabell 6a & 6b) adderas kontrollvariabeln antal yngre barn i hushållet under 10 

år till analysen. Variabeln uppvisar endast en positiv signifikans på hur ofta kvinnor har 

telefonkontakt med sina vänner, vilket innebär att personer som har ett eller flera barn under 

10 år i hushållet har telefonkontakt med sina vänner oftare än personer som inte har några 

barn under 10 år i hushållet. Stöd för hypotes 2 finns endast för telefonkontakt. Den 
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oberoende variabeln “Har du hemmavarande barn?” (i tabell 6a) är nästintill oförändrad och 

uppvisar fortfarande signifikans efter konstanthållning för antal yngre barn i hushållet under 

10 år. I tabell 6b förändras “Har du hemmavarande barn?” från att vara icke-signifikant till att 

vara signifikant, vilket innebär att personer som har hemmavarande barn har telefonkontakt 

med sina vänner mer sällan än personer som inte har hemmavarande barn när vi kontrollerar 

för barnets ålder (under 10 år eller ej).  

 

I tredje modellen inkluderas kvinnans ålder och den uppvisar en negativ signifikans på 99,9 % 

nivå. Det innebär att med ökad ålder så avtar kontakten med vänner, både vad gäller 

personliga träffar och telefonkontakt. Resultatet ger stöd åt tidigare forskning som visar att 

kvinnor minskar kontakten med sina vänner ju äldre de blir. Variabeln yngre barn i hushållet 

förändras från att vara positiv signifikant till att vara negativ och icke-signifikant i tabell 6b 

vilket innebär att det troligen har uppstått ett skensamband vid konstanthållning för ålder. 

Yngre barn i hushållet under 10 år går från att vara icke signifikant till signifikant i tabell 6a 

och den oberoende variabeln “Har du hemmavarande barn?” går från att vara signifikant till 

icke signifikant i båda tabellerna. Däremot får variabeln ett positivt värde på att ha 

telefonkontakt om man har hemmavarande barn, medan värdet blir negativt på träffar. 

Interceptet för träffar är 4,731 och för telefonkontakt 5,222 vilket betyder att det är vanligare 

att kvinnor har telefonkontakt med vänner snarare än att träffa vänner då de oberoende 

variablerna har ett värde på noll. Det justerade R2-värdet förklarar 6,4 % av “Hur ofta träffar 

du dina vänner?” och utgör 9,3 % varians av “Hur ofta har du telefonkontakt med dina 

vänner?”. 

 

I modell 4 (i tabell 6a & 6b) inkluderas dummyvariabler från respondenternas egen 

sysselsättning. Resultatet visar att ingen form av sysselsättning blir signifikant och vi kan 

därmed inte dra några konkreta slutsatser. Det kvarstår en positiv trend av att ha barn boendes 

hemma och ha telefonkontakt med vänner när vi konstanthåller för antal yngre barn i 

hushållet, ålder och egen sysselsättning. I tabell 6a behåller kvinnor med hemmavarande barn 

under 10 år i hushållet sin signifikans.  

 

Den femte modellen visar förändringarna av att antal timmar i hushållsarbete inkluderas. Den 

oberoende variabeln “Har du hemmavarande barn?” har fortsatt positiv trend av att ha 

hemmavarande barn och att ha telefonkontakt med sina vänner. Resultatet visar vidare att det 

finns en negativ trend av att ha hemmavarande barn och hur ofta kvinnor träffar sina vänner. 
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Variabeln antal timmar i hushållsarbete visar på ett negativt b-värde på att träffa vänner, vilket 

innebär att med ökade timmar i hushållsarbete så träffar kvinnor sina vänner mer sällan. 

Variabeln uppvisar däremot ett positivt b-värde för hur ofta kvinnor har telefonkontakt med 

sina vänner, vilket innebär att med ökade timmar i hushållsarbete så har kvinnor 

telefonkontakt med sina vänner oftare. Någon signifikans uppvisas inte i någon av tabellerna.  

 

När variabeln självskattad hälsa läggs in i modell nummer 6 kan det konstateras att personer 

med en bra självskattad hälsa träffar sina vänner oftare än personer med en dålig självskattad 

hälsa. Hypotes 3 som var att kvinnor med en dålig självskattad hälsa träffar vänner mer sällan 

än kvinnor med en bra självskattad hälsa bekräftas. Detta ligger även i linje med tidigare 

forskning som visar att sociala relationer och hälsa korrelerar. Kvinnor med en bra 

självskattad hälsa har telefonkontakt med vänner mer sällan än kvinnor med en dålig 

självskattad hälsa, med ett b-värde på -0,040 och utan signifikant resultat. Det redovisas inga 

markanta skillnader på övriga variablers b-värden vid konstanthållning för allmänt 

hälsotillstånd i både tabell 6a och b.  

 

Sista modellen (7) redogör för hur sambandet påverkas av att kontrollvariabeln boendeform 

inkluderas. I modellen framställs ett positivt samband med att träffa vänner om man inte är 

sammanboende med någon. Resultatet visar vidare att personer som inte är sammanboende 

med någon har telefonkontakt med sina vänner oftare än personer som är sammanboende med 

någon, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Tabellerna visar statistiskt säkerställda 

resultat på 99,9 % nivå. Den oberoende variabeln “Har du hemmavarande barn?” fortsätter att 

vara icke-signifikant för hur ofta kvinnor träffar sina vänner, däremot har variabeln gått från 

att vara negativ till positiv. Trots detta kan vi konstatera att boendeform uppvisar en större 

påverkan på hur ofta man träffar sina vänner än vad hemmavarande barn gör. Det sker inga 

större förändringar på övriga variablers b-värden i sista modellen, de har som helhet uppvisat 

relativt små förändringar när ytterligare kontrollvariabler inkluderats. Genomgående i 

regressionsanalyserna (se 6a & 6b) är att ålder har visat stark signifikans, vilket innebär att ju 

äldre kvinnor blir desto mindre kontakt har de med vänner samt att yngre barn påverkar tiden 

för att träffa vänner mer än äldre barn. Variationen i den beroende variabeln “Hur ofta träffar 

du dina vänner?” förklaras med 8,3 % av alla de inkluderade variablerna. Det justerade R2 -

värdet har för “Hur ofta har du telefonkontakt med dina vänner?” ökat till 0,115. Detta 

betyder att när vi har tagit hänsyn till alla oberoende variabler kan vi förklara den beroende 

variabeln 11,5 % bättre än om vi bara hade vetat medelvärdet på de oberoende variablerna.   
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Tabell 6a. Multipel linjär regressionsanalys för hur ofta kvinnor 

träffar sina vänner.  

Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Har du 

hemmavarande 

barn? 

Ja 

Referenskategori 

(Nej) 

 

 

-0,225*** 

 

 

-0,223*** 

 

 

-0,064 

 

 

-0,062 

 

 

-0,057 

 

 

-0,056 

 

 

0,003 

Yngre barn i 

hushållet 

Ett eller flera barn 

under 10 år i 

hushållet 

Referenskategori 

(Inga barn under 

10 år i hushållet)  

  

 

-0,003 

 

 

-0,203*** 

 

 

-0,205*** 

 

 

-0,206*** 

 

 

-0,212*** 

 

 

-0,151* 

Ålder   -0,020*** -0,021*** -0,021*** -0,021*** -0,018*** 

Egen 

sysselsättning 

Studerande 

Föräldraledig 

Hemarbetande 

Arbetslös 

Sjuk & 

aktivitetsstöd 

/förtidspensionär 

Referenskategori 

(Yrkesverksam) 

    

 

-0,024 

0,003 

-0,183 

-0,226 

0,096 

 

 

-0,022 

0,010 

-0,169 

-0,220 

0,099 

 

 

-0,020 

0,010 

-0,152 

-0,207 

0,167 

 

 

-0,060 

0,066 

-0,070 

-0,265 

0,069 

Timmar i 

hushållsarbete 

    -0,002 -0,001 -0,002 

Självskattad 

hälsa  

Bra 

Referenskategori 

(Dålig) 

      

 

0,120* 

 

 

0,128* 

Boendeform 

Ej sammanboende 

Referenskategori 

(Sammanboende) 

       

0,332*** 

Intercept 

R2 (Justerat) 

n 

3,945 

0,012 

1532 

3,945 

0,011 

1532 

4,731 

0,064 

1532 

4,764 

0,064 

1532 

4,770 

0,063 

1532 

4,666 

0,065 

1532 

4,410 

0,083 

1532 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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Tabell 6b. Multipel linjär regressionsanalys för hur ofta kvinnor 

har telefonkontakt med sina vänner.  

Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Har du 

hemmavarande 

barn? 

Ja 

Referenskategori 

(Nej) 

 

 

-0,075 

 

 

-0,157*** 

 

 

0,022 

 

 

0,027 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

0,081 

Yngre barn i 

hushållet 

Ett eller flera barn 

under 10 år i 

hushållet  

Referenskategori 

(Inga barn under 

10 år i hushållet) 

  

 

0,149* 

 

 

-0,077 

 

 

-0,075 

 

 

-0,075 

 

 

-0,073 

 

 

-0,014 

Ålder   -0,023*** -0,022*** -0,023*** -0,023*** -0,020*** 

Egen 

sysselsättning 

Studerande 

Föräldraledig 

Hemarbetande 

Arbetslös 

Sjuk & 

aktivitetsstöd 

/förtidspensionär 

Referenskategori 

(Yrkesverksam) 

    

 

0,026 

0,072 

-0,184 

0,120 

0,153 

 

 

0,025 

0,069 

-0,191 

0,117 

0,151 

 

 

-0,025 

0,069 

-0,196 

0,113 

0,128 

 

 

-0,013 

0,122 

-0,118 

0,057 

0,035 

Timmar i 

hushållsarbete 

    0,001 0,001 0,000 

Självskattad 

hälsa  

Bra 

Referenskategori 

(Dålig) 

      

 

-0,040 

 

 

-0,033 

Boendeform 

Ej sammanboende 

Referenskategori 

(Sammanboende) 

       

0,316*** 

Intercept 

R2 (Justerat) 

n 

4,340 

0,001 

1532 

4,340 

0,004 

1532 

5,222 

0,093 

1532 

5,186 

0,093 

1532 

5,183 

0,093 

1532 

5,218 

0,093 

1532 

4,975 

0,115 

1532 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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Diskussion 

Syftet var att belysa i vilken mån kvinnors tid till att träffa eller ha telefonkontakt med vänner 

påverkas av hemmavarande barn i hushållet. Vi ville bidra till ökad förståelse för sambandet 

mellan de faktorer som kan påverka tiden för att träffa eller ha telefonkontakt med vänner och 

frekvensen av att faktiskt umgås eller ha telefonkontakt med vänner.  

 

Vi kan konstatera att det finns skillnader mellan att ha telefonkontakt med vänner och att 

träffa vänner i förhållande till om man har hemmavarande barn eller inte, vilket besvarar 

uppsatsens frågeställning. Hypotes 1 utgick från att kvinnor med hemmavarande barn träffar 

eller har telefonkontakt med sina vänner mer sällan än kvinnor utan hemmavarande barn. I 

korstabellerna (tabell 4 och 5) och regressionsmodellen (tabell 6a) finner vi stöd för 

hypotesen. Den största skillnaden som redovisades var att kvinnor med hemmavarande barn 

har telefonkontakt med sina vänner i större utsträckning än hon träffar dem. Detta tror vi är på 

grund av att det är mer omständligt att träffas ansikte mot ansikte när man har hemmavarande 

barn snarare än att ha telefonkontakt. Ansvaret som förälder är en livshändelse som för många 

medför förändringar och påfrestningar i det vardagliga livet då det som förälder krävs mer tid, 

energi och planering. Att hinna arbeta, hämta och lämna barn samt utföra hushållsarbete är 

tidskrävande, vilket kan minimera tid till att träffa vänner personligen men möjligheten till att 

ha telefonkontakt med vänner finns under tiden som detta utförs. Bland kvinnor utan 

hemmavarande barn så utgörs störst andel av dem som träffar och har telefonkontakt av 

kategorin flera gånger i veckan, vilket kan tolkas som att de har mer tid åt vänner än vad 

kvinnor med hemmavarande barn har.  

 

Då vi tog hänsyn till fler variabler i regressionsmodellen visade det sig att det var andra 

faktorer som i större utsträckning än att ha hemmavarande barn påverkade möjligheten att 

träffa eller ha telefonkontakt med sina vänner, vilket medför att hypotesen inte längre 

stämmer. Kvinnans egen ålder och att ha barn i hushållet under 10 år är de huvudsakliga 

anledningarna till att hypotesen inte längre ges stöd för. Kvinnans stigande ålder och att ha 

barn i hushållet under 10 år är de faktorer som främst påverkar möjligheten att träffa vänner, 

medan att ha barn i hushållet under 10 år inte spelar någon roll för vilken möjlighet man har 

att ha telefonkontakt med vänner. Stöd för hypotes 2 finns i tabell 6a (modell 1-7), att kvinnor 

tenderar att ha mindre kontakt (genom att ses) om hennes barn är under 10 år snarare än om 

hennes äldre barn är äldre än 10 år. Familjer med äldre barn i hushållet kan träffa sina vänner 
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oftare än familjer med yngre barn i hushållet. Detta kan tänkas bero på att yngre barn kräver 

mer tid och uppsikt än äldre barn. I takt med att barn blir äldre så ökar mognaden och 

självständigheten, vilket kan tänkas frigöra tid som ger modern möjlighet att prioritera sina 

vänner i högre grad än när barnet var yngre. Å andra sidan är det inte bara barnen som blir 

äldre, även modern. Både uppsatsens resultat och tidigare forskning visar att när kvinnor blir 

äldre så minskar kontakten med vänner, vilket gör att den tid som frigörs inte verkar 

prioriteras åt att umgås med vänner (Nilsson, 2007). Kanske växer det fram olika värderingar 

genom åren som bidrar till att vännernas tidigare gemensamma intressen inte längre är 

gemensamma och att banden till vännerna blir allt svagare?  

 

Hypotes 3 antog att kvinnor med en dålig självskattad hälsa träffar vänner mer sällan än 

kvinnor med en bra självskattad hälsa. Hypotesen speglar resultatet om hur ofta kvinnor 

träffar sina vänner men inte för hur ofta man har telefonkontakt med vänner. Om man mår 

dåligt kan det tänkas vara lättare och mer flexibelt att ringa eller skicka sms till vänner, just på 

grund av att hälsan kan begränsa ens möjligheter att träffa vänner personligen. Det kan också 

tänkas vara på grund av att ens välmående blir mer påtagligt vid personliga träffar då 

beteenden synliggörs mer i jämförelse med om man har telefonkontakt då man kan välja att 

vara mer anonym och inte behöver visa sig för någon. Hypotesen bekräftas av teoriavsnittet 

som visar på en korrelation mellan god hälsa och upprätthållande av sociala relationer. 

Kvinnors kontakt med vänner kan alltså tänkas reducera det dåliga välmåendet och god hälsa 

kan bidra till ett upprätthållande av goda vänskapsrelationer (Rostila, 2008; SCB, 2009b) 

 

Hypotes 4 var att kvinnor har telefonkontakt med sina vänner oftare än hon träffar dem. 

Resultatet ger ett stöd för hypotesen genom tabell 4 och 5. Fördelen med att prata i telefon 

eller chatta är att det kan göras under relativt oansträngda situationer, till exempel när man 

lagar mat eller tvättar. Att ha telefonkontakt är tidseffektivt samtidigt som ny teknik gör det 

möjligt att se varandra i realtid när man pratar i telefon eller chattar. Denna typ av 

kontaktform kan alltså ses som ett komplement för de gånger man inte har möjlighet att 

träffas i verkligheten. Mest värdefullt anser vi det vara i de fallen då ens vän bor långt borta 

och möjligheten till personliga träffar inte finns.  
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Slutsats  

Det har länge funnits föreställningar om kvinnor och vilken roll de har i samhället. Den 

traditionella kvinnan har varit den som tagit ansvar för barn och hem medan mannen ansvarat 

för hushållets ekonomi. Den moderna kvinnan tar egna beslut och är självständig, men frågan 

är om den moderna kvinnligheten egentligen existerar då kvinnor ändå tar mest ansvar för 

hem och barn i dagens samhälle (Elvin-Nowak & Thomsson 2003)? Att hushållsarbeta och ta 

hand om barn är tidskrävande och kan tänkas minimera den fria tiden åt att umgås med vänner 

(Flood & Gråsjö, 1997). Ur resultatet framgår det däremot att kvinnors tid i hushållsarbete 

inte spelar någon roll för hur ofta de umgås eller har telefonkontakt med vänner, vilket inte 

bekräftar de traditionella föreställningarna om kvinnors begränsade fria tid, medan modern 

forskning visar att kvinnor ägnar mer tid åt vänner än män (Larsson, 2007). Flood och Gråsjö 

(1997) visade att yngre barn i hushållet tar mer tid från sin mor än äldre barn, vilket speglar 

resultatet för hur ofta kvinnor kan träffa sina vänner om barnet i hushållet är under 10 år. 

Äldre barn får således mindre aktiv tid från föräldrar vilket kan tänkas bero på att de är mer 

självständiga och det gör att föräldrarna kan ägna mer tid åt vänner och egna intressen vilket i 

sin tur kan minska tidspressen och ge bättre hälsa (Larsson, 2007; Rostila, 2008). De 

föreställningar som finns på kvinnor som mödrar är att de alltid ska finnas till hands för 

barnen och handlar inte kvinnan utifrån samhällets normer klassificeras hon inte som en 

tillräckligt god mamma. Vidare förväntas hon gå ner i arbetstid när barnen är små eller ta ut 

merparten av föräldraledigheten, vilket ur ett vänskapsperspektiv kan anses positivt medan det 

ur ett ekonomiskt perspektiv inte är särskilt rationellt, så tillvida inte mannen hon lever med 

har en högre inkomst för då kan det enligt Beckers teori vara mest ekonomiskt rationellt för 

familjen att låta kvinnan göra så (Becker, 1991; Becker, 1974). Utifrån de teoretiska 

perspektiv och tidigare undersökningar som behandlats i uppsatsen så antar vi att det är 

svårare för kvinnor att prioritera vänner då de enligt flertal studier arbetar dubbelt, upplever 

mycket tidspress samtidigt som de har en dålig självskattad hälsa (Larsson, 2007; Kjellson, 

2014).  

 

Att vara sammanboende med någon är utifrån resultatet en av de viktigaste faktorerna som 

inverkar på tiden till att träffa eller ha telefonkontakt med vänner. Personer som inte är 

sammanboende med någon anses ha större andel fri tid vilket resulterar i att deras kontakt 

med vänner är mer frekvent än sammanboende personer. Det kan tänkas att personer i ett 

samboförhållande har vänskapsrelationer av en mer passiv karaktär, som enligt Nilsson 
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(2007) utgörs av att man tillåter varandra ha åtskilda vardagar. Det kan också vara så att 

vänskapen avtar helt i samband med att man blir sambo med någon, detta kan dels bero på att 

ens tidsanvändning påverkas men också att man helt enkelt slutar dela personlig information 

med sin vän då man har hittat en annan person att dela det med. Å andra sidan kan kvinnor 

med hemmavarande barn få hjälp med barnpassning om hon har en sammanboende partner då 

personer i ett samboförhållande tenderar att hjälpa varandra i större utsträckning till skillnad 

från personer som inte är i ett samboförhållande men har hemmavarande barn. Detta skulle i 

sin tur kunna leda till att kvinnor med hemmavarande barn som lever i ett samboförhållande 

spenderar mer tid med vänner än kvinnor med hemmavarande barn som inte lever i ett 

samboförhållande. Detta resonemang stödjer däremot inte uppsatsens resultat.  

Begränsningar 

Det faktum att det förekommer låga R2-värden i båda regressionsmodellerna gör att 

prediktionerna får en viss osäkerhet och då stora delar av resultatet visar på icke-signifikanta 

värden kan det innebära att resultaten är slumpmässiga och att samband saknas. En annan 

tänkbar förklaring till att många värden är svaga och icke-signifikanta är för att datamaterialet 

inte är så stort, där vissa kategorier är mycket små, till exempel hemarbetande som endast 

utgör 1 %.  

 

Då datamaterialet inte behandlar mer djupgående frågor om vänskap eller sociala relationer i 

särskilt hög grad såsom kvalitet på vänskapen eller vem som initierar kontakten, kan det bidra 

till att det empiriska materialet upplevs svagt i förhållande till forskningsfrågan och därmed 

riskerar att drabbas av validitetsproblem. Det kan bero på att variabler som borde varit med i 

modellerna saknas, vilket ger indikation på ett specifikationsfel (Djurfeldt m.fl., 2010). Det 

kan också vara till följd av att vänskap är ett svårt begrepp att mäta, då begreppet utgörs av 

många olika definitioner och är i ständig förändring i takt med samhällets utveckling. 

Fördelen med datamaterialet är att frågorna som ställts till intervjupersonerna inte är särskilt 

komplicerade vilket möjliggör en hög svarsfrekvens, som i sin tur antas leda till hög 

reliabilitet.  



 

32 

 

Avslutande kommentarer  

Avslutningsvis har uppsatsens resultat som helhet bekräftat tidigare forskning och vissa av de 

angivna hypoteserna. Resultatet utgjordes främst av skillnader inom ramen för hur ofta man 

träffar vänner, men vi anser ändå att telefonkontakten är viktig då den kan ses som 

komplement för de tillfällen man inte kan träffas personligen. Telefonkontakt kan tänkas 

medföra en mer flexibel vänskap och möjliggör ett upprätthållande av kontakt trots att man 

har hemmavarande barn som kräver mycket tid och uppsikt. Resultatet visade däremot att det 

var andra faktorer som påverkade kontaktfrekvensen i högre grad än endast hemmavarande 

barn, vilket kan tolkas som att endast ha hemmavarande barn inte är den främsta anledningen 

till varför kvinnor inte prioriterar kontakt med vänner. Ett förslag till vidare forskning är att 

studera skillnader i tidsanvändning mellan olika socioekonomiska grupper för att se hur 

mycket tid som går åt att arbeta, ta hand om familj, hushållsarbeta och att träffa vänner. Detta 

skulle kunna bli intressant att studera med anledning av de klyftor som finns i olika samhällen 

och förhoppningsvis kan det bidra till ökad förståelse för de samhällen där klyftorna är som 

störst. Det kan till exempel vara så att vissa grupper har råd med köp av tjänster inom 

barnpassning eller hushållshjälp, vilket kan frigöra mer tid åt att träffa vänner till skillnad från 

andra grupper som inte har den möjligheten. Genom ökad förståelse kan man på sikt arbeta 

för att minska klyftorna om resultaten skulle visa på stora skillnader.  

  



 

33 

 

Referenslista 

Ahrne, G. & Roman, C. (1997). “Hemmet, barnet och makten: Förhandlingar om arbete och 

pengar i familjen”. Stockholm.  

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 

 

Allan, G. (1989). Friendship: Developing a Sociological Perspective. Hertfordshire: 

Harvester Wheatsheaf 

 

Argyle, M., & Henderson, M. (1984). “The Rules of Friendship”. Journal of Social and 

Personal Relationships, vol. 1 (2), s. 211-237 

 

Becker, G. (1974). “A theory of social interactions”. Journal of Political Economy. 

Vol. 82, No. 6 s 1063-1093.  

 

Becker, G. (1991). A Treatise on the Family. Cambridge, Harvard University Press, MA. 

 

Bourdieu, P. (1986). ”The forms of capital” s.241-258. I Richardsson, J (red.) Handbook of 

Theoy and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood 

 

Boye, K. och M. Evertsson. (2014). “Könsskillnader i hemmet och på marknaden: ”Vem gör 

vad när? Kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete” s. 158-184. I Evertsson, M. och C. 

Magnusson (red.) Ojämlikhetens dimensioner. Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige. 

Stockholm: Liber 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda. 

Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Edling, C. & Hedström, P. (2003) Kvantitativa metoder. Grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 

 

Edling, C. & Rydgren, J. (2007). Social handling och sociala relationer. Stockholm: Natur 

och Kultur 

 

Evertsson, M. & Magnusson, C. (2014) ”Inledning” s. 12-30. I Evertsson, M. & Magnusson, 

C. (red.) Ojämlikhetens dimensioner. Uppväxtvillkor, arbete, familj och hälsa i Sverige. 

Stockholm: Liber 

 

Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2003). Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att 

vara kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonniers förlag 

 

Fehr, B. (2004). “Intimacy expectations in same-sex friendships: A prototype interaction-

pattern model”. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 86 (2), s. 265-284  

 



 

34 

 

Fritzell, J. & Lundberg, O. (1994). ”Förord” s.7-8. I Fritzell, J. & Lundberg, O. (red.) 

Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier (Everyday Life. Living 

Conditions in Sweden during Three Decades). Stockholm: Brombergs bokförlag  

 

Groß, J. (2003). Linear Regression. Berlin: Springer-Verlag  

 

Gähler, M. (1994). “Svensk familjeupplösning och några av dess konsekvenser” s.59-86. I 

Fritzell, J & Lundberg, O (red.) Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre 

decennier. Stockholm: Brombergs bokförlag 

 

Kjellson, S. (2014). “Ojämlikhet i hälsa. Vilken betydelse har social klass och kön?” s. 288-

307. I Evertsson, M & Magnusson, C. (red). Ojämlikhetens dimensioner, uppväxtvillkor, 

arbete och hälsa i Sverige. Stockholm: Liber  

 

Nermo, M. (1994). “Den ofullbordade jämställdheten” s.161-235. I Fritzell, J. och O. 

Lundberg (red.), Vardagens villkor. Levnadsvillkor i Sverige under tre decennier. Stockholm: 

Brombergs förlag 
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