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Sammanfattning  

Frågeställningarna som presenteras i uppsatsen är om flexibel arbetstid kan leda till att 

kvinnor och män delar mer jämställt på hushållsarbetet samt om flexibel arbetstid påverkar 

konflikterna i hushållet om fördelningen av hushållsarbetet och hur parterna arbetar. 

Bakgrunden till detta är att flextid i debatt framställs som något självklart positivt. Ett 

hjälpmedel för kvinnor att uppnå balans mellan arbete och familj. Något som i sin tur skulle 

öka jämställdheten i hemmet och förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen formuleras två hypoteser: 

1. Flexibel arbetstid har ingen betydelse för fördelningen av hushållsarbete.  

2.  Flexibel arbetstid minskar meningsskiljaktigheter med partnern när det gäller 

hushållsarbete och/eller egen och partners arbetstid. 

Syftet med uppsatsen är att testa om flexibel arbetstid leder till ökad jämställdhet i hemmet 

samt mindre slitningar mellan familj och arbetsliv. 

 

Studien är kvantitativ och baseras på den femte och senaste av levnadsnivåundersökningarna; 

LNU 2000 som bygger på intervjuer med 5411 personer om deras levnadsvillkor. 

I undersökningen medverkar alla yrkesverksamma kvinnor som har en yrkesverksam partner 

(man) vilket är 919 stycken. Av dessa 919 kvinnor har 58 procent flexibel arbetstid.  

 

I den första analysen var syftet att granska sambandet mellan flexibel arbetstid och 

fördelningen av hushållsarbetet. Resultatet av den linjära regressionsanalysen visar att 

estimaten inte blir signifikanta när jag kontrollerar för den egna arbetstiden vilket pekar på att 

det är arbetstidens längd och inte flextiden i sig som påverkar den totala hushållsarbetstiden. 

 

I den andra analysen var syftet att titta på om flexibla arbetstider påverkar makarnas 

konflikter om hushållsarbete och/eller egen eller partnerns arbetstid. Resultatet av den 

logistiska regressionsanalysen visar att kvinnorna med flextid löper 1,5 gånger så stor risk att 

ha konflikter om arbetstid och hur hushållsarbetet ska fördelas jämfört med kvinnor utan 

flexibel arbetstid. Sambandet är signifikant på tioprocentsnivån.  

 

Nyckelord: flexibel arbetstid, flextid, jämställdhet, hushållsarbete, konflikter 
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Inledning   

Flexibel arbetstid, där den anställde kan variera schemat efter sina egna behov, har blivit en 

het fråga i Sverige (Grönlund, 2004). Flexibel arbetstid har i media, på arbetsplatser och i den 

politiska debatten utmålats som en mirakelkur för jämställdheten. Socialdemokraterna skrev  

t ex i sitt valmaterial inför valet 2002, ”För att både mammor och pappor ska kunna dela på 

ansvaret för hem och barn måste alla människor få mer inflytande över sin arbetstid”. 

Flexibilitet ger möjlighet att dämpa den stress som det innebär att pussla samman arbete och 

familj något som i sin tur kan öka jämställdheten i hemmet och förbättra kvinnors situation på 

arbetsmarknaden (Ibid). Flexibla arbetstider framställs som ett alternativ till att kvinnor 

arbetar deltid när barnen är små. På så sätt skulle det underlätta för kvinnor att göra karriär då 

det kan vara svårt att arbeta deltid på högre positioner (Grönlund, 2008). Flexibla arbetstider 

ger t ex möjlighet att lämna senare på dagis, sitta kvar på jobbet när ens partner hämtar på 

dagis eller jobba hemma när barnen har somnat. Med flexibla arbetstider kan kvinnor och män 

hjälpas åt att ta hand om hem och barn. Visionen är att både kvinnor och män ska kunna göra 

karriär och att slitningarna i familjen ska minska (Ibid). Att anställda får styra över sin egen 

arbetstid betraktas som något självklart gott, ett medel för att bryta könsojämlikhet i hem och 

arbetsliv.  

 

Men flexibiliseringen i arbetslivet pågår i ett samhälle som fortfarande präglas av 

könssegregering och hierarkier (Hirdman 1990, Abrahamsson 2000). Män och kvinnor utför 

olika arbetsuppgifter i hemmet och på arbetsmarknaden och männens uppgifter medför 

generellt mer makt och status. Båda dessa arbetsplatser (sfärer) har betydelse för 

jämställdheten och kan påverkas av flexibiliteten. Könssegregeringen kan sätta gränser för 

flexibiliteten då traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt fortfarande lever kvar. 

Även om våra värderingar och normer förändras anses kvinnan än idag ha ansvaret för att 

balansera sitt engagemang i arbetet mot rollen som mor samtidigt som männen betraktas som 

ekonomiskt men inte praktiskt huvudansvariga för familjen (Elwin-Nowak, 1998, Bielby & 

Bielby, 1988). Dessa föreställningar präglar vårt beteende men också arbetsgivarnas 

förväntningar på oss som kvinnor och män.  

 

Flexibiliteten beskrivs i debatten som ett positivt svar på behoven hos en heterogen arbetskraft 

med varierande livsstilar (Golden, 2001). Men individualiseringen är inte självklart bra för 

individen. Människans frihet är fortfarande begränsad av institutionella regler och riktlinjer 

även om individualiseringen till viss del innebär en frigörelse ur industrisamhällets sociala 
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former som klass, familj och könsroller (Beck & Beck-Gernsheim 2002). På arbetsmarknaden 

kommer enligt Breen (1997) individualiseringen innebära att ansvaret för att hantera 

fluktuationer på marknaden vältras över på den enskilda individen. Människors livschanser 

kommer att bestämmas av deras resurser på marknaden vilket kommer att förstärka 

traditionella skillnader mellan klass och kön. På detta sätt kan flexibiliteten befaras öka 

segregeringen mellan könen snarare än vara en väg mot jämställdhet.  

 

Tidigare forskning om flexibilitetens konsekvenser för arbetstagaren är knapphändig. 

Grönlund (2004) visar att flexibiliteten snarare är en belöning från arbetsgivaren än en 

rättighet eller mirakelkur för jämställdheten. Ipsen (1992) menar att flexibel arbetstid kan öka 

könsegregeringen. Eftersom kvinnor ofta har huvudansvaret för hem och barn kan de ha svårt 

att vara flexibla på arbetsgivarens villkor samtidigt som deras arbetsinsats i hemmet kan 

tänkas öka då männens scheman lättare anpassas efter arbetsplatsens behov.  

 

Även om flexibilitet antas ge möjlighet att dämpa den stress som det innebär att pussla 

samman arbete och familj kan förhandlingar om hushållsarbetets fördelning fortfarande 

resultera i öppna meningsskiljaktigheter eller konflikter mellan makarna. Kvinnor utför idag 

ungefär dubbelt så mycket hushållsarbete som männen (SCB, 2003a) men ju mindre det 

ekonomiska resursgapet är mellan makarna desto jämnare är fördelningen av hushållsarbetet 

(Nermo, 1994). Värt att notera är att en jämnare fördelning av hushållarbetet ofta sker på 

bekostnad av en högre konfliktnivå (Evertsson & Nermo 2004a).   

 

Flexibiliteten förväntas även förbättra organisationernas anpassningsförmåga till marknaden 

men denna studie utgår enbart från kvinnliga arbetstagares perspektiv. Motivet till detta är att 

debatten präglas av hur kvinnor kan använda flexibel arbetstid för att få balans mellan 

arbetsliv och familjeliv.  Kan flexibel arbetstid leda till att kvinnor och män delar mer lika på 

hushållsarbete? Eller använder kvinnor flexibiliteten till att ta ett större ansvar för hem och 

barn medans männen använder sin tid till annat? Och, påverkar flexibel arbetstid konflikten i 

hushållet om fördelningen av hushållsarbete och/eller egen och partnerns lönearbete? Bidrar 

det i så fall till att konflikten d v s slitningarna mellan arbete och familj minskar?  

 

Syftet med studien är att granska sambandet mellan flexibel arbetstid och fördelningen av 

hushållsarbetet inom svenska par samt att titta på om flexibla arbetstider påverkar makarnas 

meningsskiljaktigheter om fördelningen av hushållsarbetet och/eller egen och partnerns 
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arbetstid. Skälet är att flexibilitet ofta framställs som en väg till jämställdhet samtidigt som 

den kan befaras öka segregeringen mellan könen.  

 

I studien används begreppet flexibel arbetstid synonymt med flextid. Flexibel arbetstid 

definieras i studien som att respondenten inom vissa gränser själv kan bestämma när hon 

börjar och slutar sitt arbete. Total hushållsarbetstid d v s den sammanlagda tid per vecka som 

respondenterna lägger ner på hushållsarbete används i undersökningen som en indikator på 

jämställdhet i hemmet. Begreppet meningsskillnader kommer i studien att användas i 

beskrivningen av mina data och analyser. I teoriavsnittet används även begreppet konflikter. 

 

Teoretisk Referensram och tidigare forskning 

 

Begreppet Flexibilitet   

I den offentliga diskussionen kring flexibilitet är det ett arbetsgivarperspektiv som dominerar, 

ofta kopplad till avreglering och marknadsanpassning. Litteraturen kring begreppet flexibilitet 

skiljer mellan olika flexibilitetstyper men då denna rapport utgår ifrån ett arbetstagar-

perspektiv är det arbetstidens flexibilitet som ska studeras. 

 

Flexibel arbetstid och jämställdhet i hemmet 

Jämställdhet har i den svenska arbetstidsdebatten varit ett starkt inslag sedan början av 1970-

talet (Grönlund, 2004). Målet om sex timmars arbetsdag formulerades av socialdemokratiska 

kvinnoförbundet men motsattes av svenska arbetsgivareföreningen som istället uppmanade till 

individuellt anpassade arbetstider (Isidorsson 2001). Under 1990-talet fokuserade 

arbetstidsdebatten på flexibilitet och initiativet låg hos arbetsgivarna som ville anpassa 

arbetstiderna efter företagens behov samt marknadens efterfrågan. Debatten handlade nu om 

arbetstidsförkortning i utbyte mot flexibilitet och resultatet har blivit att den standardiserade 

arbetstiden börjat vittra sönder då den blivit en fråga för den enskilda arbetsplatsen 

(Grönlund, 2004). Arbetstidens flexibilisering betraktas också som ett resultat av kvinnors 

strävan efter jämställdhet på grund av förändringar i arbetskraft och livsmönster (Grönlund, 

2004). Önskemålen ifråga om arbetstider har blivit mer olika då kvinnor har ökat sitt 

förvärvsarbete och vår tids familjesituation har förändrats, där två arbetsscheman måste fogas 

samman (Golden 2001). Den standardiserade arbetstiden utmanas av vår tids mer 

individualiserade samhälle (Grönlund, 2004). Ipsen (1992) menar att den så kallade 
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normalarbetstiden som dikterats av manliga heltidsarbetare i industrin aldrig har passat 

kvinnor överhuvudtaget med deras huvudansvar för barn och hem.  

 

Flexibla arbetstider framställs som positivt för dagens människor och jämställdhet är ett 

framträdande argument. Ipsen (1992) beskriver denna tilltro till flexibilitetens betydelse som 

en känsla av att flexibla arbetstider skulle ge oss mer tid. Det finns en vision om att alla parter 

skulle tjäna på att taylorismen ersätts av en mer individualiserad ordning av arbetstider och 

arbetsvillkor (Golden, 2001). Men individualiseringen medför inte per automatik en befrielse 

ur traditionella könsroller och det snedvridna ansvaret för hem och barn kan bidra till att män 

och kvinnor erbjuds eller efterfrågar olika arbetstider (Grönlund, 2004). 

 

Den offentliga debatten om arbetstid handlar i hög grad om jämställdhet. En generell 

arbetstidsförkortning har länge framställts som en väg till en jämnare fördelning av hem- och 

lönearbete (Nyberg, 1996) och på senare tid har flexibel arbetstid framställts på samma sätt 

eller som ett alternativ till arbetstidsförkortning (Grönlund, 2004). Med flexibla arbetstider 

skulle män kunna ta större del av ansvaret för barn och hem samtidigt som kvinnor skulle 

kunna utöka sin arbetstid vilket skulle underlätta för kvinnor att nå högre positioner då deltid 

på många sätt kan vara en kärriärfälla (Meyerson & Petersen, 1997). Ipsen (1992) menar 

däremot att flexibel arbetstid kan komma att öka könsegregeringen. Om männens scheman 

anpassas till verksamhetens behov kan kvinnors arbetsinsats i hemmet tänkas öka. Grönlund 

(2004) menar att kön har betydelse för flexibiliteten genom våra traditionella föreställningar 

om mäns och kvinnors roller och den hemarbetsfördelning som har blivit dess följd. Detta kan 

leda till att främst kvinnor erbjuds flexibla arbetstider som ett sätt att balansera kraven från 

arbete och familj. Av samma skäl kan män få en möjlighet att vara flexibla på verksamhetens 

villkor i högre grad än kvinnor.  

 

Arbetstidens flexibilitet 

Arbetstidsflexibilitet avser både antal arbetade timmar och arbetstidens förläggning under 

dygnet, veckan eller året. För ett företag eller organisation kan det vara viktigt att få en snabb 

anpassning till verksamhetens varierande behov. För de anställda kan flextid vara en viktig 

lösning för att kombinera familjeliv och arbete (Furåker, 2002). 

 

För det första gäller flexibel arbetstid (flextid) då arbetstiderna kan anpassas till 

organisationens och/eller individens behov d v s en differentiering av arbetstiden. Man talar 

 4



om flexibilitet som en motsats till reglering och standardisering. Spridning i arbetstidens 

längd och förläggning blir då ett mått på flexibilitet (Grönlund, 2004). 

För det andra innebär flexibel arbetstid en möjlighet att förändra arbetstiderna när behoven 

hos arbetsgivare eller arbetstagare förändras d v s en variation av arbetstider. För 

arbetsgivaren kan det t ex handla om att förändra personalens arbetstider vid en tillfällig 

ordersvacka. För arbetstagaren kan det innebära en vilja att anpassa arbetsdagen eller 

arbetsveckan efter familj och fritidsintressen (Ibid).  

 

Arbetstidsflexibilitet betraktas som en mer och mer betydelsefull strategi i våra moderna 

organisationer och den statistik som finns visar på att arbetstiden generellt blivit mer flexibel 

(Boje & Grönlund, 2003). Trots begreppet flexibilitets koppling till jämställdhet och 

familjeliv finns det inte mycket svensk forskning kring begreppets utbredning och villkor. 

Amerikanska studier av Golden (2001) och Sharpe m fl (2002) visar att män oftare har 

flexibel arbetstid jämfört med kvinnor när man tar hänsyn till olika arbets-, individ- och 

familjerelaterade faktorer. Deras forskning pekar också på ett samband mellan position och 

flexibilitet då akademiker och chefer har mer flextid än andra. Sharpe m fl menar att 

resultaten av deras studier visar på att flexibel arbetstid är något som arbetsgivaren använder 

för att rekrytera, belöna och behålla attraktiva anställda. Flexibel arbetstid används alltså inte 

till att hjälpa anställda att minska konflikten mellan arbete och familj. Golden (2001) drar 

liknande slutsatser av sina studier och tolkar sina resultat som att flexibilitet har ett pris. Den 

anställde måste vara beredd att offra antingen fritid eller inkomst till följd av korta eller 

mycket långa arbetstider eller arbete på obekväm tid. Dessa amerikanska studier tyder på att 

flexibel arbetstid används av organisationer som ett lockbete vid rekrytering eller en belöning 

för anställda. Gällande flexibla arbetstider och barn visar Sharpe m fl att heltidsarbetande par 

med barn i förskoleåldern har mer flextid än par utan barn. I en annan amerikansk studie av 

Caputo (2000) visar resultaten på att barn inte har något samband eller betydelse alls för 

arbetstidens flexibilitet. 

 

Hushållsarbete och jämställdhet i hemmet 

Svenska kvinnor ägnar i snitt 13,5 timmar i veckan åt att handla, städa, laga mat och tvätta. 

Motsvarande siffra för män är 5 timmar (SCB 2003a). Siffrorna är ett genomsnitt för hela 

befolkningen och varierar förstås mellan olika par. Flexibel arbetstid framförs i debatten som 

en faktor som påverkar denna variation (Grönlund, 2004). Att kvinnor tar huvudansvar för 

barn och hem är väl dokumenterat från tidigare forskning och att den ojämlika fördelningen 
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av hushållsarbete leder till löneskillnader är en vanlig tanke i den allmänna debatten 

(Halleröd, 2008). Tidigare studier visar att kvinnans arbetstid har betydelse för hur 

hushållsarbetstiden fördelas mellan makarna vilket beror på att kvinnan skär ner på sitt 

hushållsarbete då hon börjar lönearbeta eller går upp i arbetstid (Brines, 1994). I samband 

med att svenska kvinnor har ökat sitt lönearbete har hushållsarbetet blivit något mer jämlikt 

fördelat vilket framförallt beror på att kvinnor idag lägger ner mindre tid på hemarbetet (SCB, 

2003a). Dock utför kvinnor än idag ungefär dubbelt så mycket hushållsarbete som männen 

(SCB, 2003a). Makarnas relativa resurser d v s inkomst, utbildning och yrkesposition påvisas 

i studier påverka fördelningen av hushållsarbete på så sätt att man med dessa maktresurser 

kan förhandla bort hushållsarbetet, men resultaten är inte helt entydiga (t.ex. Evertsson & 

Nermo 2004b) Resursförhandlingsmodellen (Blood & Wolfe 1960) utgår från att det sker en 

överenskommelse mellan makar om hur hushållsarbetet ska fördelas. Man antar att 

hushållsarbete är något som både mannen och kvinnan vill undvika vilket leder till 

förhandlingar om vem som ska göra jobbet. Makarna utnyttjar på bästa sätt sina tillgängliga 

resurser för att vinna förhandlingen och slippa hushållsarbetet. En viktig resurs i detta spel är 

pengar och den av makarna som tjänar mest kan använda den resursen för att få ett övertag i 

förhandlingen.  

 

Eftersom resursförhandlingsmodellen är könsneutral borde man kunna förvänta sig att män 

med lägre timlön än sin partner gör mer hushållsarbete. Forskning visar dock att dessa teorier 

inte stämmer när kvinnan tjänar mer än mannen (Brines 1994). Teorin om att ”göra kön”  

d v s att bete sig på ett sätt som bekräftar ens identitet som kvinna eller man (Blossfeld & 

Drobnic 2001, West & Zimmerman 1987) bygger på traditionella könsroller där mannens 

maskulinitet i första hand baseras på hans roll som familjeförsörjare samt utförare av 

maskulina sysslor. Hushållsarbetet bekräftar relationen mellan femininitet och maskulinitet 

och fungerar som ett område inom vilket genus kan skapas i symbolisk bemärkelse (West & 

Zimmerman 1987). Detta genusskapande innebär att vi utvärderas utifrån dessa normer även 

om vi inte önskar leva upp till dem. Behovet av flexibilitet i arbetstiden framställs ofta som 

särskilt stor för kvinnor. Seglivade föreställningar om manligt och kvinnligt gör att kvinnor i 

högre grad än män sköter det praktiska arbetet med hem och barn och med tanke på det kan 

man vänta sig att problemen med att balansera kraven från arbete och familj skulle vara större 

för kvinnor.  
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Flexibel arbetstid och hushållsarbete  

Flexibel arbetstid har enligt Grönlund (2004) mycket liten betydelse för hur hushållsarbetet 

fördelas. Det kan förstås finnas en möjlighet att flextid påverkar hushållsarbetets fördelning i 

vissa särskilt tidspressade grupper som t ex småbarnsföräldrar men generellt sett finns inte 

någon effekt av flexibel arbetstid. Grönlund (2004) visar i sin studie att det är arbetstidens 

längd som har betydelse för hur hushållsarbetet fördelas vilken hänger samman med inkomst 

och därmed återspeglar sådant som makt och ekonomiskt beroende i hushållet. Deltidsarbete 

är också ett traditionellt sätt för kvinnor att lösa konflikten mellan arbete och familj. Med 

tanke på den betydelse som flexibilitet i arbetstiden tillmäts är det ändå förvånande att 

arbetstidens förläggning inte alls tycks påverka hemarbetet. Grönlunds datamaterial består av 

2961 besvarade postenkäter samt 20 kvalitativa intervjuer. Enkäterna är riktade till kvinnor 

och män från tre olika branscher; vård och omsorg, finansbranschen och verkstadsindustrin 

(Ibid). Motivet till att ytterligare undersöka flextidens betydelse är att se om jag får samma 

resultat med ett större urval och bättre data. Fördelen med data från LNU är att de utgör ett 

riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen oavsett bransch samt att dessa data är 

inhämtade via personliga intervjuer. Denna studie är därför en av de första större kvantitativa 

studierna på området. Tidigare studier av flexibel arbetstids betydelse har främst varit 

kvalitativa (t.ex. Elvin-Nowak) och mig veterligen har ingen testat sambandet mellan flextid 

och hushållsarbete på LNU. Några få forskare har dock försökt klarlägga effekten av 

flexibilitet i arbetstiden. En amerikansk studie av Hilary Silver & Frances Goldscheider 

(1994) konstaterar att icke- dagstidsarbete ökar amerikanska kvinnors hushållsarbetstid och 

finner samtidigt att äldre kvinnor (över 44 år) utnyttjar flexibilitetsförmåner i arbete till att 

göra mer hushållsarbete. Med tanke på att kategorin yngre omfattar kvinnor 34-44 år 

konstaterar forskarna att ”dessa förmåner kanske inte är flexibla nog för att vara särskilt stor 

nytta för kvinnor med uppväxande barn” (Silver & Goldscheider 1994:1117). 
 

Hushållsarbete och konflikter 

Förhandlingar om hushållsarbetets fördelning resulterar ibland i öppna meningsskiljaktigheter 

eller konflikter mellan makarna. Risken för att dessa konflikter uppkommer antas vara 

beroende av om den enskilde parten tror sig kunna uppnå en godtagbar överenskommelse 

eller uppgörelse till följd av konflikten (Korpi, 1987). Detta antas i sin tur vara beroende av 

den enskildes bedömning av sina respektive makens resurser d v s ju större resurser kvinnan 

har i förhållande till maken desto större är chansen att hon går vinnande ur en konflikt. Därför 

antas sannolikheten att en konflikt ska uppstå vara mindre när skillnaden mellan makarnas 
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ekonomiska resurser är stor jämfört med när makarna förfogar över ungefär lika stora resurser 

(Ibid). Konflikter om hushållsarbetet är relaterat till makarnas utbildning d v s konflikter är 

vanligare i hushåll där båda makarna har eftergymnasial utbildning. Eftersom flextid är 

vanligare bland högutbildade än bland lågutbildade kan man också förvänta sig att konflikter 

skulle vara vanligare hos de som arbetar flextid än hos de som inte gör det. Hushåll där 

makarna har högre utbildning tillhör också de mest jämställda vad gäller hushållsarbetets 

fördelning. Jämställdhet tycks till viss del ske till priset av en högre konfliktnivå (Evertsson & 

Nermo 2004a).  

 

Konflikten mellan arbete och familj har länge betraktats som ett kvinnoproblem. Kvinnor 

förväntas, i högre grad än män, att lösa problemen med att kombinera arbete och familj. 

Konstruktionen av moderskapet (Elvin-Nowak 1998) sätter upp villkor för kvinnors 

yrkesarbete – ett villkor som säger att kvinnors engagemang i arbetet inte får gå ut över barn 

och familj.  Möjligheten att kombinera arbete och familj är en ur jämställdhetssynpunkt 

synnerligen central fråga (Grönlund, 2004). Att flexibla arbetstider påverkar konflikten 

mellan arbete och familj bygger på två påståenden. En ofta framförd tanke är att flexibla 

arbetstider ska dämpa konflikten då schemat kan anpassas till var och ens behov. Flexibilitet 

betraktas då som en resurs som, genom att öka individens egenkontroll, kan fungera som en 

buffert mot höga arbetskrav (Fenwick & Tausig 2001). Man kan också tänka sig att en mer 

flexibel arbetstid skulle förstärka känslan av konflikt. Manfred Garhammer (1995) framhåller 

t ex att regleringen av arbetstiden utgjort en viktig institution som under industrisamhällets 

epok skapat en kollektiv rytm och reserverat ett särskilt utrymme för fritid och familjeliv. 

Med flextid läggs ett större ansvar på individen att själv dra gränser och synkronisera kraven 

från familj och arbetsplats. Sett i detta perspektiv skulle alltså flextid också kunna bidra till 

ökad stress. 

 

Hypoteser 

Frågeställningarna i denna uppsats är: Kan flexibel arbetstid leda till att kvinnor och män 

delar mer jämställt på hushållsarbete? Använder kvinnor flexibiliteten till att ta ett större 

ansvar för hem och barn? Påverkar flexibel arbetstid konflikten i hushållet om fördelningen av 

hushållsarbete och/eller egen och partnerns lönearbete?  

 

Utifrån ovanstående frågeställning formulerar jag följande hypoteser: 

1. Flexibel arbetstid har ingen betydelse för fördelningen av hushållsarbete.  
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2. Flexibel arbetstid minskar meningsskiljaktigheter med partnern när det gäller 

hushållsarbete och/eller egen och partners arbetstid. 

Jag vill alltså testa om flexibel arbetstid leder till ökad jämställdhet i hemmet samt mindre 

slitningar mellan familj och arbetsliv. 

 

Metod 

 

Data – levnadsnivåundersökningen, LNU 2000 

Den första levnadsnivåundersökningen genomfördes år 1968. Ett riksrepresentativt urval av 

Sveriges vuxna befolkning intervjuades om sina levnadsförhållanden. Frågorna rörde 

områden som arbetsförhållanden, sysselsättning, ekonomi, hälsa, boende, barn osv. 

Ytterligare levnadsnivåundersökningar utfördes 1974, 1981, 1991 och år 2000. 

Undersökningarna har använts för att besvara frågor om svenskarnas levnadsnivå och dess 

resultat har presenterats i ett flertal avhandlingar, böcker, rapporter och artiklar. 

 

Denna studie baseras på den femte och senaste av levnadsnivåundersökningarna; LNU 2000 

och bygger på intervjuer med 5411 personer om deras levnadsvillkor. Bruttourvalet består av 

olika strata: personer som ingått i tidigare omgångar av LNU, ett tilläggsurval av ungdomar 

samt ett strata bestående av immigranter. Totalt bruttourval var 6794 men minskades på grund 

av personer som avlidit eller emigrerat till 6780 personer. Totalt bortfall uppgick till 23,4% 

(Fritzell, Gähler & Lundberg 2001, LNU 2000).  

 

Databehandling 

I min studie har alla förutom de yrkesverksamma filtrerats bort från datamaterialet. Detta 

gäller även icke-arbetande partners. Jag har exkluderat kvinnor som är egna företagare, 

lantbrukare eller i fria yrken från analyserna. I undersökningen medverkar alla 

yrkesverksamma kvinnor som har en yrkesverksam partner (man) vilket är 919 stycken.  

 

Dataanalyserna genomfördes i SPSS 16 och inleddes med univariata analyser för beskrivning 

av de enskilda variablernas egenskaper samt några bivariata analyser för att belysa vissa 

relevanta samband. Multivariata analyser genomfördes med linjär och logistisk 

regressionsanalys. Med hjälp av så kallade dummyvariabler har vi inkluderat diskreta 

oberoende variabler i analysen (Edling & Hedström, 2003).  
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Variabler 

Den oberoende variabeln flexibel arbetstid (X) mättes genom att respondenten ombads svara 

ja eller nej på frågan om hon har någon typ av flexibel arbetstid d v s om personen inom vissa 

gränser själv kan bestämma när hon börjar och slutar arbetet. Variabeln gjordes om till en 

dummyvariabel och 58 % av respondenterna svarade att de hade flexibel arbetstid. Jag 

definierar flexibel arbetstid som individens möjlighet att anpassa arbetstiden efter sina behov. 

 

Den beroende variabeln hushållsarbete (Y) bygger på frågor om vem i hushållet som 

handlar, lagar mat, tvättar samt städar. Dessa sysslor har valts därför att de till tillhör de mest 

tidskrävande i ett hushåll och för att de utförs i stort sett dagligen. Svaren har sammanförts till 

ett index som mäter den sammanlagda tid per vecka som respondenterna lägger ner på 

ovanstående sysslor. 

 

Med den beroende variabeln meningsskiljaktigheter om hushållsarbetet (y) är syftet att 

undersöka om flexibel arbetstid påverkar konflikten om fördelningen av hushållsarbete samt 

meningsskiljaktigheter om egen och partners arbetstid. Variabeln skapas utifrån ett index 

av påståendena ”Hur ofta händer det att Dina och Din makes/sambos åsikter skiljer sig åt vad 

gäller fördelningen av hushållsarbetet?”, ”Hur ofta händer det att Dina och Din makes/sambos 

åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket din make/sambo arbetar?” och ”Hur ofta händer det 

att Dina och Din makes/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket Du arbetar?” 

Svaren tolkas utifrån ofta/ibland eller sällan/aldrig/ej aktuellt. Variablerna har gjorts om till ett 

index där de respondenter som har svarat att de ofta eller ibland har meningsskiljaktigheter 

angående ovanstående påståenden har kodats om till 1 och de som sällan eller aldrig har 

meningsskiljaktigheter har kodats om till 0. Respondenterna måste ha svarat minst ”ibland” på 

samtliga tre frågor (item) för att kodas till 1. 24 personer har svarat ”ej aktuellt” på frågorna 

om meningsskiljaktigheter och dessa har jag valt att exkludera ur undersökningen.  

 

Jag har använt en kontinuerlig variabel för arbetstid och skapat en ny variabel för faktisk 

arbetad tid för respondenten och dess partner där heltidsarbete har räknas från 35 timmar i 

veckan. Respondenterna har i formuläret svarat på frågan: ”Hur många timmar är Din 

ordinarie veckoarbetstid?” Extremvärden på över 60 timmar faktisk arbetad tid i veckan för 

kvinnor och män har kodats ner till 60 timmar.  

 

Variabeln socioekonomisk klass har gjorts om till dummyvariabler och är uppdelade i: 
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1. okvalificerad arbetare 

2.  kvalificerad arbetare 

3.  lägre tjänsteman 

4.  mellan tjänstman  

5.  högre tjänsteman 

 

Variabeln kontrolleras för eftersom den korrelerar högt med flexibel arbetstid och det kan 

vara klass, snarare än flextid som förklarar skillnader i hushållsarbetsfördelningen.  

 

En variabel för barn under 7 år skapades. Barn mellan 0-7 år har fått värdet 1 och barn över 

7 år har fått värdet 0. Anledningen till detta är att föräldrar till yngre barn hämtar och lämnar 

på dagis och fritis samt att hushållsarbetet är högre för denna grupp. Vi kontrollerar för 

variabeln för att försäkra oss om det inte är de mindre barnen i hushållet som förklarar den 

större totala hushållsarbetstiden. 

 

I analysen kontrolleras även för ålder. Variabeln inkluderas därför att hushållsarbetets 

fördelning och konfliktnivå kan se olika ut i yngre generationer jämfört med äldre.  

 

Linjär och logistisk regressionsanalys  

Två regressionsanalyser har genomförts med två utfallsvariabler eller beroende variabler (Y), 

total hushållsarbetstid samt meningsskillnader/konflikter gällande hushållsarbetets fördelning 

och partners arbetstid. Utfallsvariabeln total hushållsarbetstid är kontinuerlig och har 

estimerats med en linjär regressionsanalys. Konfliktvariabeln har dikotomiserats och 

modellen har estimerats med en logistisk regressionsanalys. 

 

Genom linjär regressionsanalys kan man visa hur en beroende variabel (Y) är relaterad till 

en eller flera oberoende variabler (X). Syftet med regressionsanalysen är att finna en linje som 

sammanfattar sambandet mellan variablerna (Edling & Hedström, 2003). Om det finns ett 

samband mellan de variabler man analyserar så har prediktionslinjen en negativ eller positiv 

lutning och graden av lutningen anges med linjens lutningskoefficient (Bygren m.fl., 2004). 

För att se en viss variabels förändring eller samband med den beroende variabeln måste alla 

de övriga oberoende variablerna hållas konstanta. Vi konstanthåller för andra variabler genom 

att ta bort de delar av de beroende och oberoende variablerna som är korrelerade med övriga 

oberoende variabler. Genom konstanthållning eller genom att bryta ner analysen i 
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undergrupper kan vi studera hur ett samband mellan två variabler påverkas när vi tar hänsyn 

till andra variabler (Edling & Hedström, 2003). Resultaten för utfallsvariabeln total 

hushållsarbetstid kommer att presenteras och tolkas genom riktningskofficienter. Linjens 

riktningskoefficient tolkas utifrån den räta linjens ekvation: Y= a + bX där a är linjens 

intercept, d v s det Y-värde som enligt linjen svarar mot X= 0, och där b anger linjens lutning, 

d v s linjens riktningskoefficient som anger den förändring i Y som följer av en enhets 

förändring i X (Ibid). En regressionskoefficient talar om hur många enheter den beroende 

variabeln förändras vid en enhets förändring i den oberoende variabeln då övriga variabler 

hålls konstanta. 

 

Logistisk regressionsanalys tillämpas när man undersöker om ett samband finns mellan en 

beroende variabel (Y) som enbart antar två värden och en eller ett flertal förklarande variabler 

(X) (Edling och Hedström, 2003). Denna metod används i min analys för den beroende 

variabeln meningsskiljaktigheter som antar två möjliga värden nämligen 

meningsskiljaktigheter (1)och ej meningsskiljaktigheter (0). I den logistiska 

regressionsanalysen kan de oberoende variablerna anta vilken skalnivå som helst. Logiken för 

sambandsanalyser och signifikanstest är i princip densamma som för när den beroende 

variabeln är kontinuerlig förutom att de lutningskoefficienterna som erhålls handlar om hur 

mycket en förändring i den oberoende variabeln följs av en förändring i oddset d v s den 

relativa sannolikheten, för att den beroende variabeln har ett visst värde. Skillnaden vid en 

logistisk regression med oddskvoter är dock att om lutningskoefficienten har ett värde över ett 

så ökar oddset för att den beroende variabeln ska ha det högre av dess två värden när den 

oberoende variabeln ökar ett steg. Om lutningskoefficienten har ett värde mellan noll och ett 

så minskar sannolikheten eller oddset för att den beroende variabeln ska ha det högre av sina 

två värden när den oberoende variabeln ökar ett steg (Bygren m.fl., 2004). Resultaten för 

denna utfallsvariabel kommer att presenteras i oddskvoter eller riskkvoter. Ett tal större än 1 

anger en överrisk och ett tal mellan 0 och 1 en underrisk jämfört med en ”normgrupp” som 

har värdet 1. Överrisk kan även uttryckas med den procentuella förändringen i odds 

((Exp(B)-1)*100. 

 

Signifikanstestningen visar huruvida vi utifrån vårat stickprovsdata kan uttala oss om hela 

populationen (Edling & Hedström, 2003). Vi vill veta om vårt observerade samband är en 

avspegling av verkligheten eller om det beror på slumpen och kan förkastas (Djurfelt m.fl., 

2003). När vi utför signifikanstestningen utgår vi från en nollhypotes (H0) uppställd utifrån 
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antagandet att vårt resultat enbart beror på slumpen. I denna undersökning är således 

nollhypotesen ett nollsammanband d v s att ett negativt samband mellan flexibel arbetstid och 

hushållsarbetstimmar inte finns eller att ett positivt samband mellan flextid och konflikter inte 

finns. I testet prövas nollhypotesen genom beräkning av sannolikheten för att samband som 

observeras i urvalet är slumpmässiga och inte kan representera verkligheten. Om denna 

sannolikhet visar sig vara tillräckligt liten kan nollhypotesen förkastas till förmån för 

mothypotesen (H1) som i detta fall innebär att ett positivt eller ett negativt samband mellan 

flexibel arbetstid och mina två utfallsvariabler faktiskt finns (Djurfeldt m.fl., 2003) I praktiken 

är standarden att använda sig av en signifikansnivå på 5 procent d v s signifikansen bör vara 

mindre än 0,05. Detta innebär att chansen bara är 5 på 100 att stickprovet dragits ur en 

population där nollhypotesen är sann (Edling & Hedström, 2003). I min undersökning 

kommer jag även att diskutera en signifikansnivå på 10 procent.  

 

R2-värdet mäter den andel av den totala variansen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av vår modell d v s hur väl vår modell stämmer överens med individernas faktiska 

värden på den beroende variabeln. Vid logistisk regressionsanalys mäts Cox & Snell vilket 

liksom R2-värdet mäter vår förbättrade gissning när vi känner värden på de oberoende 

variablerna jämfört med att endast känna y d v s den beroende variabeln konflikter (Edling & 

Hedström, 2003). 

 

Resultat - deskriptiva data  

Nedan följer univariata analyser som beskriver mina variabler. 

 

Tabell 1. Deskriptiva data. Presentation av de variabler som inkluderas i studien.  

Efter tabell 1 följer även en beskrivning av variablerna i löpande text. 

Har flexibel arbetstid  58 % 

Totaltid för hushållsarbete 15 tim/v (mv) 

Ålder   42 år (mv) 

Okvalificerad arbetare   23 % 

Kvalificerad arbetare   14 % 

Lägre tjänsteman   21 % 

Mellan tjänsteman   27 % 
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Högre tjänsteman   15 % 

Kvinnans arbetstid 36 tim/v (mv) 

Partnens arbetstid 42 tim/v (mv) 

Barn 0-7 år 20 % 

Konflikter om hushållsarbete 

och arbetstid 

14 % 

 

Av de 919 kvinnor som medverkar i undersökningen har 58 procent flexibel arbetstid. 

Medelvärdet på total hushållsarbetstid är 15 timmar i veckan och medelvärdet på kvinnornas 

ålder är 42 år. Därefter presenteras deras socioekonomiska tillhörighet i procent. Kvinnorna 

arbetar i snitt 36 timmar i veckan och deras partners har ett medelvärde på 42 arbetade timmar 

per vecka. 20 procent av kvinnorna i undersökningen har barn under 7 år. 80 procent av 

kvinnorna har alltså barn som är äldre än 7 år eller inga barn alls. 14 procent av kvinnorna 

uppger att de har meningsskiljaktigheter om fördelningen av hushållsarbete och/eller egen och 

partnerns lönearbete.  

 

Resultat – bivariata analyser 

Nedan följer bivariata analyser som beskriver för studien viktiga samband. 

 

Tabell 2. Total tid för hushållsarbete timmar per vecka och flexibel arbetstid. 

 Medelvärde Standardavvikelse

Har inte flexibel arbetstid 15,68 tim/v 8 tim/v 

Har flexibel arbetstid 14,45 tim/v 7 tim/v 

 

Tabell 2 visar att de kvinnor som har flextid lägger ner 14.45 timmar i veckan på 

hushållsarbete. De utan flexibel arbetstid lägger ner 15.68 timmar i veckan.  

Tabellen visar att kvinnor med flextid spenderar mindre tid i hushållsarbete men då har vi 

ännu inte kontrollerat för andra eventuella bakomliggande faktorer. Att kvinnorna med flextid 

lägger ner mindre tid i hushållsarbete än kvinnor med ett mer oflexibelt schema kan t ex bero 

på socioekonomisk klass. Man kan förvänta sig att de kvinnor som tillhör en högre 

socioekonomisk klass har flextid i högre utsträckning än okvalificerade och kvalificerade 

arbetare och att de kvinnor som har en högre socioekonomisk klass lägger ner mindre tid på 

hushållsarbete. 
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Tabell 3. Socioekonomisk klass och flexibel arbetstid 

 Okvalificerad 

arbetare 

Kvalificerad

arbetare 

Lägre 

tjänsteman 

Mellan 

tjänsteman 

Högre 

tjänsteman 

Total 

Har 

flexibel 

arbetstid 

36,2% 39,2% 63,9% 65,5% 88,9% 58,2%

 

I tabell 3 ser vi att ju högre socioekonomisk klass kvinnorna i urvalet har desto vanligare är 

det att de har flexibel arbetstid. I kategorin okvalificerad arbetare har 36 procent av kvinnorna 

flextid att jämföras med 89 procent flexibel arbetstid för kategorin högre tjänsteman. Flexibel 

arbetstid har alltså ett starkt samband med socioekonomisk klass och är en bakomliggande 

faktor som vi måste ta hänsyn till i fortsatta analyser för att få ett mer renodlat resultat. 

 

Resultat – linjär regressionsanalys (OLS) 

I det följande estimeras en multivariat linjär regressionsmodell där jag lägger in variabler 

stegvis. Avsikten är att studera sambandet mellan flexibel arbetstid och total hushållsarbetstid 

och titta på vad som händer när jag inkluderar för sambandet relevanta variabler.  

 

Se tabell 4 sid 25. 

 

Av Tabell 4, Modell 1 framgår att kvinnor med flexibel arbetstid gör 1,2 timmar mindre 

hushållsarbete än kvinnor utan flextid (jfr Tabell 2). Resultatet är signifikant på 

femprocentsnivån. Detta resultat får vi innan vi har kontrollerat för andra bakomliggande 

faktorer som kan påverka såväl flextiden som hushållsarbetet och därmed även jämställdheten 

i hemmet. För att få ett mer renodlat resultat och för att kunna skatta betydelsen av flextid 

netto andra variabler måste vi konstanhålla för ett antal faktorer. 

 

I modell 2 kontrollerar jag för ålder, vilken visar att ju äldre kvinnan är desto mer tid lägger 

hon ner på hushållsarbete. I genomsnitt lägger kvinnor ner 0,06 timmar mer i veckan på 

hushållsarbete för varje år. Sambandet mellan flextid och total hushållsarbetstid per vecka 

förstärks något från -1,22 till -1,26. Detta betyder att sambandet mellan total hushållsarbetstid 

och flextid blir något starkare eller går längre från noll d v s sambandet doldes i viss mån av 

ålder. De som har flexibel arbetstid är något äldre än de som inte har flexibel arbetstid. 
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Vid kontroll av den egna arbetstiden (modell 3) visas ett negativt samband på -0,20 mellan 

egen arbetstid och hushållsarbetstid. Modellen visar att för varje timme kvinnorna lägger på 

det betalda arbetet så minskar den totala hushållsarbetstiden med 12 minuter. När vi 

kontrollerar för egen arbetstid är sambandet mellan flextid och hushållsarbetstid inte längre 

signifikant på tioprocentsnivån. Det betyder att en stor del av det negativa sambandet mellan 

flextid och hushållsarbetstid kan förklaras av egen arbetstid. Kvinnor med flextid har i 

genomsnitt en längre veckoarbetstid än de utan flextid och det är detta, snarare än flextiden i 

sig, som förklarar varför kvinnor med flexibel arbetstid spenderar mindre tid i hushållsarbete 

än de utan flextid.  

 

Partners arbetstid påverkar hushållsarbetstiden positivt d v s ju mer partnern arbetar desto mer 

tid lägger kvinnorna på hushållsarbetet. De kvinnor som har flextid gör dock fortfarande 

något mindre hushållsarbete än kvinnor utan flextid kontrollerat för ålder, egen och partnerns 

arbetstid, men koefficienten för flextid är bara på gränsen till signifikant på tioprocentsnivån. 

  

I modell 5 kontrollerar vi för klass eftersom detta har betydelse för både flextid och total 

hushållsarbetstid. Här märks ett tydligt samband mellan klasstillhörighet och total 

hushållsarbetstid. Bortsett från estimatet för kvalificerad arbetare som inte är signifikant skild 

från det för okvalificerade arbetare (refernsgruppen), ser vi ett negativt samband mellan klass 

och hushållsarbete. Högre tjänstemän lägger ner drygt 3 timmar mindre på hushållsarbete i 

veckan än okvalificerade arbetare. Även de två andra tjänstemannagrupperna gör mindre 

hushållsarbete än okvalificerade arbetare även om skillnaden är mindre. Sambandet mellan 

flextid och total hushållsarbetstid försvagas kraftigt från -0,85 till -0,07 därför att det 

återstående sambandet förklaras av kontrollvariabeln klass. D v s klasstillhörighet har ett 

samband med såväl hushållsarbetstid som flextid och när vi kontrollerar för arbetstid och 

klass har flextid ingen betydelse för hushållsarbetstiden. 

 

I den sista modellen ser vi att kvinnor med barn under 7 år lägger ner drygt 3 timmar mer i 

veckan på hushållsarbete än kvinnorna med äldre barn och de utan barn kontrollerat för övriga 

oberoende variabler (modell 6).  

 

I takt med att vi lagt till ytterligare kontrollvariabler utöver flextid har R2-värdet förändras 

från att förklara 0,6 % till 9,4 % av variansen i den beroende variabeln hushållsarbetstid.  
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Resultat – logistisk regressionsanalys (LOG) 

Jag vill även studera sambandet mellan flexibel arbetstid och meningsskiljaktigheter. Även i 

denna modell lägger jag in variabler stegvis. I tabell 5 presenteras resultatet av en logistisk 

regressionsanalys med meningsskiljaktigheter som beroende variabel. Jag har även testat att 

kontrollera för egen och partners arbetstid men dessa variabler var inte signifikanta. Eftersom 

det inte fanns någon skillnad mellan okvalificerade arbetare jämfört med kvalificerad 

arbetare, lägre tjänsteman och tjänsteman på mellannivå så behålls bara högre tjänsteman 

(som var signifikant) i den slutgiltiga modellen. Jag jämför nu i analysen högre tjänstemän 

med alla andra (referensgruppen). 

 

Se tabell 5 sid 26. 

 

I modell 1 ser vi att kvinnorna i studien som har flextid har en överrisk att ha 

meningsskiljaktigheter med partnern när det gäller hushållsarbete och/eller egen och partnerns 

arbetstid jämfört med kvinnor utan flexibel arbetstid. Oddskvoten är 1,58 och estimatet är 

signifikant på femprocentsnivån. Vi måste nu liksom i den linjära regressionsanalysen 

kontrollera eller konstanthålla för övriga oberoende variabler som kan vara bakomliggande 

förklaringar till denna överrisk. När vi kontrollerar för ålder i modell 2 finner vi inget 

signifikant samband mellan ålder och sannolikhet att ha meningsskiljaktigheter med partnern.  

 

I modell 3 kontrollerar vi för klass och finner att oddskvoten mellan högre tjänstemän och 

övriga är 1,41. Högre tjänstemän har alltså en överrisk att ha meningsskiljaktigheter med 

partnern om hushållsarbetstid och/eller egen eller partnerns arbetstid jämfört med övriga. 

När vi kontrollerar för högre tjänstemän minskar dock estimatet för flextid och det är inte 

längre signifikant på femprocentnivån. 

 

Modell 4 inkluderar de kvinnor som har barn under 7 år. Dessa kvinnor har högre risk för 

konflikter än de med äldre barn och de utan barn. Estimatet är signifikant på 

femprocentsnivån. I modell 5 kontrollerar vi för total hushållsarbetstid. Oddskvoten är 1,03 

och signifikant. För varje timme kvinnan spenderar i hushållsarbete ökar risken för 

meningsskiljaktigheter med 3 procent. I den sista modellen har vi fortfarande 50 procent 

överrisk för kvinnorna med flexibel arbetstid att rapportera om meningsskiljaktigheter med 
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partnern när det gäller hushållsarbete och/eller egen och partnerns arbetstid. Estimatet är 

signifikant på tioprocentsnivån. 

 

I takt med att vi lagt till ytterligare kontrollvariabler utöver flextid har Cox & Snell förändrats 

från att förklara 0,6 procent till 2,1 procent av variansen i den beroende variabeln. Det låga 

R2-värdet visar att vi kan förklara väldigt lite av variationen i meningsskiljaktigheter med de 

variabler vi inkluderat. 

 

Utöver de variabler som inkluderats i analysen ovan har jag har även skapat en 

jämställdhetsvariabel för att testa om attityden till jämställdhet kunde påverka de rapporterade 

meningsskiljaktigheterna. Denna variabel gav inte något signifikant resultat och den 

påverkade heller inte sambandet mellan flextid och konflikter. Anledningen till att variabeln 

testades var att de med flextid oftare har en högre socioekonomisk klass och en positiv 

inställning till jämställdhet och att detta kan ha ett samband med konflikter.  

 

Diskussion  

I den första regressionsanalysen var syftet att granska sambandet mellan flexibel arbetstid och 

fördelningen av hushållsarbete. Om flexibla arbetstider leder till att svenska par delar mer lika 

på huvudansvaret för barn och hem skulle detta i sin tur påverka jämställdheten. Att svenska 

kvinnor i snitt ägnar 13,5 timmar åt att handla, städa, laga mat och tvätta jämfört med 

männens insats på i snitt 5 timmar (SCB 2003a) får konsekvenser på arbetsmarknaden i form 

av löneskillnader, karriär- och utvecklingsmöjligheter förknippat med deltidsarbete. Flexibel 

arbetstid eller att få mer inflytande över sin egen arbetstid har i debatten framställts som en 

möjlig väg till ökad jämställdhet d v s en jämnare fördelning mellan det betalda och det 

obetalda arbetet. I min studie gör kvinnorna med flexibel arbetstid 1,2 timmar mindre 

hushållsarbete per vecka jämfört med kvinnorna som inte har flexibel arbetstid. När vi 

kontrollerar för ålder, egen arbetstid, partnerns arbetstid, klass och småbarn försvinner 

sambandet. Vad beror detta på? En förklaring är att det framför allt är arbetstidens längd och 

inte den flexibla arbetstiden som har betydelse för hushållsarbetets fördelning. En annan 

bidragande orsak är klass. När vi kontrollerar för klass finner vi att högre tjänstemän lägger 

ner drygt 3 timmar mindre tid på hushållsarbete än okvalificerade arbetare. Högre tjänstemän 

arbetar oftare flextid och det är en förklaring till varför det inte finns något signifikant 

samband mellan flextid och hushållsarbetstid när vi kontrollerar för klass. 
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Hypotesen att flextid inte påverkar fördelning av hushållsarbete och därmed jämställdhet i 

hemmet kan alltså inte bekräftas eftersom sambandet inte blir signifikant när vi kontrollerar 

för de andra oberoende variablerna. Tidigare forskning visar att arbetstidens längd har 

betydelse för hur hushållsarbetet fördelas vilken hänger samman med inkomst och därmed 

även i viss utsträckning återspeglar sådant som makt och ekonomiskt beroende i hushållet. 

Deltidsarbete är också ett vanligt sätt för kvinnor att lösa konflikten mellan arbete och familj. 

Med tanke på den betydelse som flexibilitet i arbetstiden tillmäts är det ändå förvånande att 

arbetstidens förläggning inte alls tycks påverka hemarbetet. Flexibla arbetstider bidrar till att 

kvinnor får möjlighet att jobba mer samtidigt som de kan behålla huvudansvaret för barn och 

hem. Flexibla arbetstider kanske inte är problemet i sig – problemet är att det bara handlar om 

kvinnors flextid.  

 

Arbetstiden har också stor betydelse för konflikten mellan arbete och familj. I den andra 

regressionsanalysen var syftet att titta på om flexibla arbetstider påverkar makarnas konflikter 

om hushållsarbetet och/eller egen eller partnerns arbetstid. Där finner vi, konstanthållet för 

andra variabler, ett signifikant resultat eller samband mellan flexibel arbetstid och 

hushållskonflikter på tioprocentnivån. Resultatet visar att konfliktnivån faktiskt är högre bland 

dem som har flextid jämfört med kvinnorna utan flextid. Detta strider mot min hypotes att 

flextid skulle kunna minska meningsskiljaktigheter gällande hushållsarbetes fördelning och 

arbetstider och bidra till mindre slitningar mellan familj och arbetsliv. Det negativa sambandet 

beror inte på ålder, klass, yngre barn i hushållet eller total hushållsarbetstid utan kvarstår när 

vi konstanthåller för de oberoende variablerna. Hur ska man då förklara detta? Kanske delvis 

genom att förändra invanda roller ofta innebär konflikter. Det verkar t ex som en jämnare 

fördelning av hushållsarbetet ofta sker på bekostnad av mer konflikter (Evertsson & Nermo 

2004a). I min studie har kvinnorna som har flexibel arbetstid en överrisk för konflikter på 50 

procent jämfört med kvinnor som inte har flextid. Kvinnorna med flextid löper alltså 1,5 

gånger så stor risk att ha konflikter om hur hushållsarbetet ska fördelas jämfört med kvinnor 

utan flexibel arbetstid. Detta med en signifikans på tioprocentsnivån. Kvinnor med flexibel 

arbetstid har i högre grad än kvinnor utan flextid en högre utbildning och socioekonomisk 

klass och en positiv inställning till jämställdhet vilket också kan ha ett samband med 

konflikter. Kvinnors förhandlingsposition underlättas av en hög inkomst och/eller en hög 

utbildning. Kvinnor med högre inkomst och eventuellt också flexibel arbetstid kan gå in i en 

hårdare förhandling med sin partner om hur hushållsarbetet ska fördelas (jfr Korpi 1987). 

Jämställdhet i hemmet påverkar arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens värderingar präglas av 
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tanken om kvinnans ansvar för att balansera sitt engagemang i arbetet mot rollen som mor och 

ytterst ansvarig för hushållsarbetet. Dessa normer och värderingar präglar oss trots att 

forskning visar att varken huvudansvaret för barn eller tid som spenderas på hushållsarbete är 

faktorer som leder till reducerad prestation vad gäller det betalda arbetet (Bielby & Bielby, 

1988). Min studie indikerar att kvinnor med flexibla arbetstider upplever mer konflikt mellan 

arbete och familj än kvinnor med ett oflexibelt schema. Kanske denna gränsdragning mellan 

hur vi ska fördela vår tid mellan arbete och barn och hem - och återkommande förhandlingar 

med partnern om desamma - istället skapar en tyngre börda i form av skuld och stress. Att 

dagligen tvingas prioritera mellan arbete och familj.  

 

Det vore intressant att fortsättningsvis titta på om de kvinnor som arbetar flextid oftare hämtar 

och lämnar barn på dagis, skola eller följer barn till olika aktiviteter. Anpassar kvinnor sitt 

schema - använder de sin flextid - efter barnens skoltider och mannens arbetstider för att på så 

sätt kunna följa barnen till olika aktiviteter utan att behöva be om ledighet?  Blir flextiden i så 

fall bara ett steg mot att organisera kvinnors arbete så att det inte inkräktar på mannens och 

barnens tid?  I ett längre perspektiv och för kvinnor som grupp blir flextid i så fall ännu en 

fälla. 
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Tabell 4. Linjär regressionsanalys med total hushållsarbetstid som beroende variabel (OLS). 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig 
Konstant 15,68 0,000 13,21 0,000 20,35 0,000 17,72 0,000 16,45 0,000 12,36 0,000 
Har flextid -1,23 0,019 -1,26 0,016 -0,85 0,103 -0,85 0,100 -0,07 0,895 -0,15 0,783 
Ålder   0,06 0,018 0,05 0,035 0,06 0,023 0,06 0,016 0,11 0,000 
Egen arbetstid     -0,20 0,000 -0,21 0,000 -0,17 0,000 -0,14 0,000 
Partners arbetstid       0,07 0,042 0,08 0,014 0,09 0,006 
Klass (referens 
okvalificerad arbetare) 

            

Kvalificerad arbetare         0,22 0,800 0,19 0,826 
Lägre tjänsteman         -1,98 0,012 -2,00 0,010 
Mellan tjänsteman         -1,66 0,027 -2,01 0,007 
Högre tjänsteman         -3,33 0,000 -3,85 0,000 
Barn under 7 år           3,37 0,000 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
N 919  919  919  919  919  919  
R2 0,006  0,012  0,043  0,050  0,070  0,094  
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Tabell 5. Logistisk regressionsanalys av meningsskiljaktigheter presenterat i oddskvoter (LOG). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
 Exp(B) Sig Exp(B) Sig Exp(B) Sig Exp(B) Sig Exp(B) Sig 
Konstant 0,12 0,000 0,20 0,000 0,20 0,000 0,12 0,000 0,09 0,000 
Har flextid 1,58 0,026 1,59 0,023 1,49 0,062 1,47 0,070 1,50 0,059 
Ålder   0,99 0,190 0,99 0,195 0,10 0,837 0,10 0,658 
Högre tjänstman*     1,41 0,174 1,35 0,238 1,46 0,144 
Barn under 7 år       1,78 0,019 1,66 0,044 
Total hushållsarbetstid         1,03 0,027 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
N 894  894  894  894  894  
Cox & Snell 0,006  0,008  0,010  0,016  0,021  
*Referensgrupp; okvalificerad arbetare, kvalificerad arbetare, lägre tjänsteman och mellan tjänsteman.   

 
 


