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Sammanfattning 

Denna undersökning tar sin utgångspunkt i rollteori, där det finns två motstridiga perspektiv. 

Enligt rollstressperspektivet antas att multipla roller leder till rollkonflikt, medan de multipla 

rollerna enligt rollexpansionsteorin väntas ge positiva konsekvenser. Denna studies hypoteser 

utgår från rollexpansionsperspektivet då multipla roller väntas ha ett samband med positiva 

konsekvenser. Hypoteserna är att kvinnor och män som arbetar heltid har högre odds att 

uppleva balans än de som arbetar deltid eller övertid. Kort och lång föräldraledighet 

förväntas påverka kvinnors och mäns upplevda balans negativt, medan medellång 

föräldraledighet förväntas påverka kvinnors och mäns upplevda balans positivt. Utöver detta 

förväntas sambanden mellan undersökta variabler och upplevd balans se olika ut för kvinnor 

och män. Sambandet mellan föräldraroll och arbetsroll samt rollkonflikt prövas genom 

operationaliseringarna föräldraledighet och arbetstid samt upplevd balans mellan familj och 

arbete.  Detta görs genom logistiska regressioner som är uppdelade för kvinnor och män. 

Datamaterialet som används är Försäkringskassans Tid och pengar, som i princip är ett 

obundet slumpmässigt urval med 3180 respondenter. I uppsatsen inkluderas endast 

förvärvsarbetande respondenter, vilket minskar antalet till 2462. I studien erhålls inget 

samband mellan längd på föräldraledighet och upplevd balans mellan familj och arbete, vilket 

kan tänkas bero på att föräldraledighet är en aspekt som i sig inte avgör nivån av rollkonflikt. 

Arbetstid däremot har ett samband med upplevd balans mellan familj och arbete, där 

sambandet ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnor som arbetar deltid har högre odds att 

uppleva balans än de som arbetar heltid, medan övertid inte har ett signifikant samband med 

balans. För männen är övertidsarbete förknippat med sämre odds för balans än heltidsarbete, 

medan deltid inte har ett samband. Resultaten för kvinnorna talar därmed emot rollexpansion 

som en konsekvens av multipla roller eftersom fokus på en roll, familjerollen, ger högre odds 

att uppleva balans. Detta är istället förenligt med rollstressperspektivet. För männen däremot 

styrks rollexpansionsteorin eftersom övertidsarbetet, som ett uttryck för fokus på arbetsrollen, 

leder till lägre odds att uppleva balans.  

Nyckelord 
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1. Inledning 

Nedan följer en kort introduktion till forskningsom rådet, följt av en presentation av 

studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar och 

definitioner av begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Balans mellan familj och arbete eller brist på balans mellan familjeliv, arbetsliv och fritid, är 

ett fenomen som är relevant för många. Hur får man livspusslet att gå ihop? Roehling, Moen 

och Batt menar att konflikt uppstår när krav från familjeroll och arbetsroll inte går att förena. 

”Work-family spillover”, det vill säga sidoeffekter från arbetet till familjesfären eller vice 

versa, i form av humör, känslor och beteenden, kan vara både positiva och negativa. Dessa 

konsekvenser blir därmed relevanta för såväl aktörer på arbetsplatser som i hemmet, då 

påverkan av konflikter når till båda dessa sfärer. Även i en policykontext blir färre konflikter 

mellan familj och arbete relevant (Roehling, Moen & Batt, 2003).  

Sverige är känt som ett land där policies underlättar för familjerollen (Oláh & Bernhardt, 

2008). Ett exempel på detta är den föräldraledighet som föräldrar i Sverige har rätt till1, som 

anses minska konflikten mellan familj och arbete (Evertsson & Duvander, 2010). Föräldrar 

har även rätt att gå ner i arbetstid, upp till en minskning på 25 % fram till att barnet är åtta år 

(Föräldraledighetslag 1995:584).  

I olika samhällen, men främst i nordeuropeiska länder, sker dessutom förändringar i männens 

föräldraroller (Hobson & Fahlén, 2009). Män förväntas inte längre vara huvudförsörjare, utan 

förväntas även vara aktiva i barnomsorgen. Kvinnor och män har därmed andra 

förutsättningar för familjeroll och arbetsroll i Sverige än i många andra länder. Dessa mer 

jämställda förutsättningar och förhållanden leder till att både kvinnor och män innehar fler 

sociala roller, eller att rollerna innebär högre krav än i andra länder.  

                                                 

1 Mer information om föräldraledighet presenteras i slutet av kapitlet, avsnitt 1.4.2. 
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Multipla sociala roller kan enligt Sieber (1974) leda till både positiva och negativa 

konsekvenser för välbefinnandet. Syftet med denna studie är därmed att med utgångspunkt i 

rollteori undersöka vilka konsekvenser olika strategier för arbetsrollen (som uttryckt genom 

arbetstiden) och föräldrarollen (uttryckt genom längd på uttag av föräldraledighet) har för 

upplevd balans i livet, och även undersöka om detta skiljer sig åt för kvinnor och män. Det har 

skett mycket forskning inom området ”balans mellan familj och arbete”, men 

föräldraledighetens roll som uttryck för familjerollen har inte undersökts tidigare. Förändrade 

sociala förväntningar på fäder samt det faktum att män inte tar ut föräldraledighet i samma 

utsträckning som kvinnor gör det av särskilt intresse att undersöka vilka konsekvenser 

föräldraledigheten kan ha för män.  

1.2 Frågeställning och syfte 

Avsikten med denna studie är att undersöka om föräldraledighetsuttag och arbetstid står i 

samband med upplevd balans mellan familj och arbete. Dessa två aspekter av roller används 

för att pröva rollteorin, där föräldraledighet representerar familjerollen medan arbetstid utgör 

exempel på arbetsrollen. Alla respondenter i studien har mer än en social roll, men de 

kategoriseringar av föräldraledighetsuttaget och arbetstiden som görs utgör olika sätt att 

betona förvärvsarbete och familj.  

Individer som tar ut lång föräldraledighet antas ha större fokus på föräldrarollen än de 

individer som tar ut kort eller ingen föräldraledighet, och de som tar ut medellång ledighet 

antas ha ungefär lika stort fokus på familj- och arbetsrollen. Detsamma gäller för arbetstid, 

där deltidsarbete förväntas vara ett uttryck för större fokus på familjerollen, heltidsarbete en 

kompromiss mellan de två rollerna, och övertidsarbete ett uttryck för större fokus på 

arbetsrollen. Dessa olika uttryck för sociala roller väntas ha olika samband med balans mellan 

familj och arbete. Föräldrarollen i kombination med arbetsrollen kan då väntas leda till de 

konsekvenser som rollteorin indikerar, det vill säga antingen rollstress som skapar negativa 

konsekvenser, eller rollexpansion med positiva konsekvenser.  

Syftet med studien är att undersöka om multipla roller, och specifikt med fokus på 

föräldrarollen som uttrycks genom föräldraledighet och arbetsrollen som uttrycks genom 

arbetstiden, har ett positivt eller negativt samband med fäders och mödrars upplevda balans 

senare i livet. Detta undersöks genom följande frågeställningar: 



 

3 

 

Har längden på uttagen föräldraledighet ett samband med upplevd balans senare i livet? 

Har arbetstiden ett samband med upplevd balans? 

Skiljer sig män och kvinnor åt i föräldraledighetens och arbetstidens samband med upplevd 

balans? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie undersöks endast faktorer på individnivå, det vill säga inga kontextuella 

faktorer så som landets kultur eller liknande beaktas (så som till exempel Crompton & 

Lyonette, 2006; Gallie, 2009; Hobson & Fahlén, 2009; Strandh & Nordenmark, 2006). Enbart 

förvärvsarbetande föräldrar ingår i studien, till skillnad från till exempel föräldrar som 

studerar, kombinerar studie och arbete, eller är sjukskrivna av olika orsaker.  

1.4 Definitioner och förklaringar  

1.4.1 Balans mellan familj och arbete 

I den engelskspråkiga litteraturen kallas balans mellan familj och arbete ofta ”work-life 

balance”, ”work-family conflict”, eller liknande kombinationer. Det kan beskrivas som 

förhållandet mellan arbete och icke-arbete i samhällen där inkomst främst intjänas och 

fördelas på arbetsmarknaden (fritt översatt från Felstead, Jewson, Phizacklea & Walter, 

2002:56) eller något annorlunda uttryckt “the direct result of incompatible pressures from an 

individual’s work and family roles” (Roehling, Moen & Batt i Moen, 2003:103). Motstridiga 

krav från en individs arbetsroll och familjeroll är därmed definitionen som används i denna 

studie. 

1.4.2 Föräldraledighet och föräldrapenning 

Föräldraledighet innebär den lagstadgade rätt föräldrar har att vara frånvarande från sitt arbete 

för att ta hand om sitt barn (Riksförsäkringsverket (RFV), 2004). Detta kan vara både med 

eller utan föräldrapenning. Det går att ta ut maximalt sju föräldrapenningsdagar per vecka, 

vilket ger en inkomstersättning på 80 procent av inkomsten. Föräldrapenningen är dock 

flexibel då föräldrar kan välja att ta ut ett lägre antal föräldrapenningdagar per vecka, vilket 
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ger lägre inkomst men förlänger ledigheten. Föräldrapenningdagar kan sparas till och med att 

barnet fyllt åtta år (a.a.).  

Föräldrar vars barn föddes år 1999 hade rätt till föräldrapenning i 450 dagar, och 

ersättningsnivån var även då 80 procent (RFV, 2004). Mamman och pappan hade 30 dagar 

som var reserverade och därmed inte gick att överlåta till den andra föräldern. Antalet 

föräldrapenningdagar och nersättningsnivån var desamma för föräldrar vars barn föddes år 

1993, men de reserverade dagarna infördes år 1995 och gällde därmed inte de föräldrar vars 

barn föddes 1993 (RFV, 2004). Idag får föräldrar 480 dagar, varav 60 är reserverade för 

vardera föräldern (Föräldrapenning – Försäkringskassan). 

Då föräldraförsäkringen infördes 1974 var ett av målen att ge både kvinnor och män 

möjligheten att ha familj men samtidigt delta i arbetslivet (RFV, 2004). Föräldraförsäkringen 

skulle ersätta det inkomstbortfall som uppkommer när ett barn föds och föräldern är hemma, 

samt öka jämställdheten. Numera betonas att båda föräldrarna ska ha möjlighet att kombinera 

familj och arbete och att det för barnets skull är viktigt att båda föräldrarna är föräldralediga 

(RFV, 2004).  
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2. Teori och tidigare forskning 

Kapitlet inleds med en genomgång av rollteori och sedan följer forskning inom området, 

det vill säga balans mellan familj och arbete, som är uppdelad efter de variabler som 

behandlas. Studiens hypoteser, som grundas i teorin och forskningen, presenteras i 

slutet av kapitlet.  

2.1 Rollteori 

De beteenden, rättigheter och skyldigheter som inkluderas i en viss identitet eller situation kan 

benämnas som en social roll (Flynn, 2009). En individ kommer med största sannolikhet 

besitta många olika roller över sin livstid och kan även inneha många sociala roller samtidigt 

(Flynn, 2009). Sociala institutioner, som till exempel familjen, är enligt Goode (1960) 

uppbyggda av olika sociala roller och relationer mellan dessa. Goode menar även att en 

individ inte kan uppfylla alla krav som ställs på denne genom de roller som innehas, och 

individen måste därför ta beslut och göra kompromisser för att justera de (roll)krav som ställs. 

Att inneha multipla roller leder därmed till att individen upplever svårigheter med att uppfylla 

de krav som ställs genom de innehavda rollerna, så kallad rollstress. Rollstress kan i sin tur 

brytas ned till rollöverbelastning samt rollkonflikt. Dessa aspekter undersöks dock inte i 

denna studie då fokus är på rollstress i sin helhet.  

Sieber (1974) ifrågasätter rollstress som en konsekvens av multipla roller och menar istället 

att multipla rollers positiva konsekvenser bör överväga de negativa konsekvenserna. Detta 

kallas rollexpansion av till exempel Nordenmark (2002) och Roehling, Moen och Batt (2003). 

Sieber delar vidare in de positiva konsekvenserna i fyra typer av ”belöningar” som multipla 

roller förväntas leda till. Dessa kallas rollprivilegier, trygghet i övergripande status, resurser 

för statusförbättring och rollprestation samt berikning av personlighet och 

självtillfredsställelse. Inte heller dessa aspekter av rollexpansion undersöks här i detalj, utan 

enbart rollexpansion som helhet studeras. 
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De två motstridiga konsekvenserna av rollteorin får blandat stöd i den empiriska forskningen. 

Till exempel visar Nordenmarks (2002, 2004) studier resultat som stödjer rollstress som en 

konsekvens av multipla roller, medan den övergripande slutsatsen i Oomens, Geurts och 

Scheepers (2007) studie i Nederländerna är att familj och arbete går att kombinera utan 

negativa konsekvenser. De menar istället att konsekvenserna av multipla roller på det mentala 

välbefinnandet beror på vilka karakteristika dessa roller har, och kan således ha såväl negativa 

som positiva konsekvenser (Oomens, Geurts & Scheepers, 2007). Esser och Ferrarinis (2007) 

studie visar att stress i hem och arbetsliv oftast inte är mer omfattande bland 

småbarnsföräldrar i länder med en tvåförsörjarmodell så som i Sverige. De menar att detta kan 

tolkas som stödjande för rollexpansionsperspektivet, där en kombination av betalt och obetalt 

arbete fungerar socialt utvecklande för individen. 

Selektionshypotesen innebär att sambandet mellan multipla roller och välbefinnande är ett 

skensamband, och att det egentligen har sin grund i personliga egenskaper hos individen 

(Nordenmark, 2002). Nordenmark (2002) nämner som exempel att om kvinnor som 

kombinerar många roller och även visas ha god balans mellan familj och arbete, kan detta 

tolkas som rollernas positiva konsekvenser, men att det kan även bero på att dessa kvinnor 

helt enkelt är hälsosamma och på grund av detta lyckas kombinera rollerna väl. 

Selektionshypotesen bör beaktas vid analys av resultaten, då den kan vara en alternativ 

förklaring till de annars kausala tolkningarna som görs utifrån rollteorin.  

2.2 Centrala variabler 

Strandh och Nordenmark (2006) har undersökt om nationella policies kring familj och arbete 

har ett samband med balans mellan familj och arbete. Deras studie visar att kvinnor i Sverige 

upplever högre andel konflikt mellan familj och arbete jämfört med kvinnor och män i 

Storbritannien, Nederländerna, Ungern, Tjeckien samt jämfört med män i Sverige, 

kontrollerat för förhållanden i familj och på arbetsplatsen. Dock menar Strandh och 

Nordenmark (2006) att ”familjevänliga” policies, det vill säga fenomen på makronivå, inte 

har ett samband med konfliktnivån bland kvinnor, utan att det i stället kan förklaras av 

faktiskta attityder till och utfall av fördelning av hushållssysslor. Av de länder som Strandh 

och Nordenmark (2006) undersöker är det enbart i Sverige där policies kring kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden överensstämmer med invånarnas syn på mäns och kvinnors 

roller på arbetsmarknaden och i hemmet. Sverige har även en flexibel föräldraledighetspolicy 
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som behandlar både män och kvinnor som vårdande föräldrar (Oláh & Bernhardt, 2008). 

Sverige har också en av de högsta andelarna kvinnor på arbetsmarknaden inom Europa 

(Statistiska centralbyrån (SCB), 2003). Sverige verkar därmed ha annorlunda förhållanden för 

familj och arbete än många andra länder, varför denna studie enbart behandlar förhållanden i 

Sverige och undersöker huruvida uttag av föräldraledighet samt arbetstider har ett samband 

med balans mellan familj och arbete.  

2.2.1  Arbetstid 

Arbetstid har ett negativt samband med balans mellan arbete och familj enligt vissa studier 

(Crompton & Lyonette, 2006; Gallie & Russell, 2009; van der Lippe, Jager & Kops, 2006). 

Detta innebär att ju fler timmar i förvärvsarbete desto högre upplevelse av konflikt mellan 

familj och arbete. Även kvälls- och helgarbete har ett negativt samband med balans mellan 

familj och arbete (Gallie & Russell, 2009; van der Lippe, Jager, & Kops, 2006). Oomens, 

Geurts och Scheepers (2007) studie visar dock att heltidsarbetande är relaterat till bättre 

mental hälsa, jämfört med att arbeta deltid, i Nederländerna. Kort arbetstid indikerar större 

fokus på familj medan lång arbetstid kan ses som fokus på arbetsrollen. Utifrån 

rollstressteorin bör fokus på en roll ge positiva konsekvenser medan det enligt 

rollexpansionsteorin minskar chansen att uppleva rollexpansion, det vill säga positiva 

konsekvenser. Oomens, Geurts och Scheepers (2007) studie är därmed i linje med 

rollexpansionsteorin.  

I linje med rollexpansionsteorin är hypotes 1: Både kvinnor och män som arbetar heltid har 

högre odds att uppleva balans än de som arbetar deltid eller övertid.  

2.2.2 Föräldraledighet 

Hur kan då föräldraledigheten tolkas utifrån rollteori? Kvinnor och män skiljer sig åt i 

kunskap kring föräldraledighet och föräldrapenning, där kvinnor har mer kunskap och även 

uppfattas ha mer förmåner relaterade till föräldraledighet och föräldrapenning (RFV, 2003a). 

Detta speglas också i hur dessa förmåner används, då kvinnor tar ut majoriteten av ledigheten 

(RFV, 2003a). Det finns därmed anledning att anta att det kan finnas olika förväntningar på 

kvinnor och män i relation till föräldraledigheten, då samma tid som föräldraledig ger olika 

signaler beroende på om det är en man eller kvinna som varit föräldraledig (SCB, 2007a). I 

denna studie kommer även lång, medellång och kort föräldraledighet definieras olika för 
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kvinnor och män, där till exempel lång ledighet för män är avsevärt kortare än lång ledighet 

för kvinnor.  

Kort föräldraledighet tyder på större fokus på förvärvsarbetandet snarare än familjen, vilket 

därmed ger mindre utrymme för familjerollen enligt Goodes perspektiv. Det kan därmed vara 

ett sätt att minska rollstressen eftersom enbart en roll och dess krav ges utrymme. Stort fokus 

på enbart en roll bör däremot enligt Siebers synsätt minska chansen till rollexpansion, då det 

inte finns andra roller som kan kompensera för eventuell stress inom en roll. Eftersom kort 

föräldraledighet är ovanligt bland kvinnor men vanligt bland män, bör de eventuella negativa 

konsekvenserna vara större för kvinnor. Bland männen kan en kortare föräldraledighet vara 

mer accepterat och således inte stå i lika stor konflikt med föräldrarollen.  

Hypotes 2 blir därmed i linje med rollexpansionsperspektivet: Kort föräldraledighet förväntas 

påverka kvinnors och mäns upplevda balans negativt.  

En medellång föräldraledighet är vanligt bland kvinnor och kan utifrån rollteorin inte ses som 

ett tydligt ställningstagande om att familj eller arbete väger tyngst. Utifrån Siebers 

utgångspunkt tyder detta på positiva konsekvenser eftersom de båda rollerna kan väga upp för 

varandra, medan Goodes perspektiv antyder att det kommer uppstå konflikt mellan områdena. 

För kvinnor bör det dock inte vara lika stora (eventuella) negativa konsekvenser som för män 

vid en mellanlång föräldraledighet, eftersom denna kompromiss mellan rollerna är vanligare 

och kan ses som mer accepterad. 

Hypotes 3 följer rollexpansionsperspektivet, inte rollkonfliktperspektivet, i att multipla roller 

leder till positiva konsekvenser: Medellång föräldraledighet förväntas påverka kvinnors och 

mäns upplevda balans positivt.  

 En längre föräldraledighet bör kunna ses som ett ställningstagande för större fokus på 

familjen, med konsekvensen att arbetsrollen får mindre utrymme. Utifrån Goode borde detta, i 

likhet med fokus på enbart arbetsrollen som diskuteras ovan, minska rollstress då fokus ligger 

på endast en roll. Chansen att uppleva rollexpansion bör dock utifrån Siebers utgångspunkt 

minska, då arbetsrollen inte längre kan balansera eventuell stress inom familjerollen.  

Med utgångspunkt i rollexpansionsperspektivet utgår hypotesen från att en roll ger negativa 

konsekvenser, och eftersom längre föräldraledighet är ovanligt bland män bör de negativa 

konsekvenserna vara större, medan de för kvinnor kan tänkas vara något mildare.  
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I hypotes 4 antas därmed att fokus på en roll ge negativa konsekvenser: Lång föräldraledighet 

förväntas påverka kvinnors och mäns upplevda balans negativt.  

2.2.3 Kön 

Enligt en studie utförd av Scharlach (2001) känner kvinnor oftare av rollstress än män, och 

Crompton och Lyonettes (2006) studie på ett flertal europeiska länder visar att nivån av 

konflikt mellan familj och arbete är högre för kvinnor som arbetar heltid än för män. 

Dessutom visar studier att vissa faktorer har olika stor effekt på kvinnors och mäns nivå av 

konflikt mellan familj och arbete. Till exempel har Emslie, Hunt och MacIntyre (2004) visat 

att kvinnors balans mellan familj och arbete påverkas mer negativt av att ha barn samt inneha 

en chefsposition än vad det gör för män. Män däremot påverkas mer av osällskapliga 

arbetstider än vad kvinnor gör (Emslie, Hunt & MacIntyre, 2004). Dessa resultat indikerar att 

det i denna studie är lämpligt att studera kvinnor och män för sig.  

Därmed är hypotes 5 att: Sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln ser olika ut för kvinnor och män. 

2.3 Övriga kontrollvariabler  

Många studier (cf. Gallie & Russell, 2009; Gove & Geerken, 1977; Nordenmark, 2002) 

studerar enbart indivder som är gifta eller samboende med sin partner, varför det finns 

anledning att undersöka om ensamstående skiljer sig från denna grupp. Även utifrån rollteori 

är det rimligt att se grupperna, det vill säga ensamstående samt gifta/samboende, som 

innehavare av olika roller, varför det kan finnas skillnader mellan grupperna i upplevd balans. 

Oomens, Geurts och Scheepers (2007) studie visar att de respondenter som har en partner har 

bättre mental hälsa än de utan partner, men att ha en partner som förvärvsarbetar ökar 

konflikten mellan familj och arbete, enligt Gallie och Russell (2009), medan Oomens m.fl. 

(2007) menar att partnerns arbetstid inte har ett samband med mental hälsa.  

Högre utbildningsnivå är förknippat med högre nivå av konflikt mellan familj och arbete, 

enligt van der Lippe, Jager, och Kops (2006) studie där bland annat Sverige ingår. Även 

Hobson och Fahléns (2009) studie av ett antal europeiska länder visar ett liknande resultat då 

de med hög utbildning är mer än dubbelt så benägna att vilja minska sina arbetstimmar 
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jämfört med de med gymnasieutbildning, även när landsspecifika faktorer har kontrollerats 

för.  

Ett mindre kvalificerat arbete eller en position med litet utrymme för egna beslut har koppling 

till dålig mental hälsa (Oomens, Geurts & Scheepers, 2007), medan egen kontroll över 

arbetstiden minskar konflikt mellan arbete och familj (Gallie & Russell, 2009). Även 

arbetsinkomst har enligt Scharlach (2001)  ett samband med konflikt mellan arbete och familj, 

och hans studie visar att ju högre inkomst desto högre konfliktnivå.  

Individer med barn i hushållet skiljer sig inte åt i mental hälsa från de utan barn i hushållet 

enligt Oomens, Geurts och Scheepers (2007). Scharlach (2001) menar dock att det finns ett 

starkt samband mellan att ha ett barn under sex år och rollstress, vilket styrks av Gallie och 

Russells (2009) studie som visar att barn, och särskilt yngre barn, ökar konflikten mellan 

familj och arbete. Effekten är större hos kvinnor än hos män (Gallie & Russell, 2009). Även 

van der Lippe, Jager och Kops (2006) studie visar ett samband mellan barn och konflikt 

mellan familj och arbete.  

2.4 Sammanfattning av hypoteser  

Eftersom tidigare forskning tyder på att olika faktorer påverkar kvinnors och mäns balans 

mellan arbete och familj i olika stor utsträckning är det av intresse att göra separata analyser 

för de olika könen. På detta sätt går det att se ifall variablerna har olika effekt för de olika 

könen samt i så fall hur denna effekt varierar. Följande hypoteser är härledda ur den teoretiska 

utgångspunkten, med avstamp i rollexpansionsperspektivet, samt den tidigare forskning som 

redovisats. 

Hypotes 1: Både kvinnor och män som arbetar heltid har högre odds att uppleva balans än de 
som arbetar deltid eller övertid.  

Hypotes 2: Kort föräldraledighet förväntas påverka kvinnors och mäns upplevda balans 
negativt.  

Hypotes 3: Medellång föräldraledighet förväntas påverka kvinnors och mäns upplevda balans 
positivt.  

Hypotes 4: Lång föräldraledighet förväntas påverka kvinnors och mäns upplevda balans 
negativt.  

Hypotes 5: Sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln ser 
olika ut för kvinnor och män. 
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3. Data, mått och metoder 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av det valda datamaterialet. Efter detta 

presenteras operationaliseringen av variabler, följt av mätmetoder och de felkällor som 

är aktuella för studien. 

3.1 Datamaterial 

I denna studie används datamaterialet Tid och pengar som insamlats av Statistiska 

centralbyrån på uppdrag av Riksförsäkringsverket (RFV, 2003b). Materialet insamlades under 

januari och februari 2003 genom telefonintervjuer med föräldrar till barn födda år 1993 eller 

1999. Frågeformuläret testades både av SCB och RFV innan det användes. Syftet med 

undersökningen var att öka kunskapen om vad föräldrar anser om barnomsorg och 

föräldraförsäkring och även deras attityder till ekonomi och tid, två faktorer som har stor 

betydelse i en barnfamiljs vardag (RFV, 2003b). 

Urvalet på 3987 barn födda år 1993 eller 1999 har skett genom stratifierade urval i SCB:s 

databas Linda, med obundna slumpmässiga urval inom dessa strata (RFV, 2003c). Det kan 

därför i princip ses som ett obundet slumpmässigt urval. Intervjuerna har sedan utförts med 

den vårdnadshavare barnet bodde med, och om barnet bodde med båda valdes en av dem 

slumpmässigt (RFV, 2003c). Något högre andel kvinnor än män ingår därmed i urvalet, då det 

är fler kvinnor än män som bor med sina barn. 

Svarsfrekvensen var 79,8%, det vill säga 3180 personer av 3987, och sammansättningen av de 

som svarat stämmer relativt väl överens med officiell statistik över barnfamiljernas 

sammansättning i Sverige (RFV, 2003b). Förutom intervjufrågorna har även information från 

diverse register kopplats till respondenterna, främst angående inkomst, utbildning, och 

användande av socialförsäkringar så som föräldrapenning. Detta för att få en mer fullständig 

bild av barnets situation (RFV, 2003b).  

I denna uppsats inkluderas endast de personer som uppger att de är förvärvsarbetande vid 

intervjutillfället, vilket minskar antalet respondenter i datamaterialet från 3164 till 2462. I 
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tabell 1 nedan går att se vilka kategorier som har exkluderats och hur många personer som 

ingår i varje kategori.  

Kvinnor Män Totalt
Förvärvsarbetande 1360 1102 2462
Studerande 189 24 213
Föräldraledig 170 13 183
Sjukskriven 111 12 123
Arbetslös 78 44 122
Hemarbetande 20 1 21
Annan sysselsättning 25 13 38
Vill ej svara 2 0 2  
Tabell 1 - förvärvsarbetande samt övriga kategorier av sysselsättning. 

3.2 Operationella definitioner av variabler 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida föräldraledighet och arbetstid har ett 

samband med positiva eller negativa konsekvenser av multipla roller. Ofta används index 

eller skalor som mäter nivån av konflikt mellan familj och arbete (till exempel Crompton & 

Lyonette, 2006; Gallie & Russell, 2009, Scharlach, 2001). Andra operationaliseringar är till 

exempel psykiskt välmående (Nordenmark, 2002) och mental hälsa (Oomens, Geurts & 

Scheepers, 2007). Operationaliseringen av balans mellan familj och arbete sker i denna studie 

genom den beroende variabeln balans. Balans mäts genom frågan ”Tänk dig en normal vecka 

med arbete, tid med barn, tid med partner, hushållsarbete och fritid. Anser du dig ha bra 

balans mellan alla områden?”. I sin originalform finns svarsalternativen ”för det mesta”, 

”ibland”, ”sällan” ”aldrig”, ”vet ej” samt ”vill ej svara”. Svarsalternativen har i denna studie 

delats in i två kategorier, där svaret ”för det mesta” utgör kategorin ”upplever balans”, medan 

alternativen ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig” sammanställts till kategorin ”upplever ej balans”. 

Vet ej/vill ej svara har uteslutits. Den beroende variabeln i denna studie utgör därmed ett 

annat sätt att mäta välbefinnande eller konflikt än i många andra studier då det genom en 

fråga ger individens egen skattning av balans mellan familj och arbete.   

I datamaterialet kunde respondenterna ange sin längd på föräldraledighet i dagar eller 

månader, och informationen finns även i veckor. Variabeln har i denna studie delats in i tre 

kategorier, efter en av författaren definierad kort, medellång och lång föräldraledighet som 

redovisas i tabell 2 för kvinnor och tabell 3 för män. För kvinnor utgörs kort uttag av 
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föräldraledighet av under 52 veckor, det vill säga under ett år. En medellång utgörs av 52 till 

78 veckor, ett till ett och ett halvt år, och lång ledighet av över 78 veckor. För män innebär en 

kort ledighet under eller lika med två veckor, det vill säga de så kallade ”pappaveckorna”. En 

medellång ledighet är över 2 veckor till och med sex veckor, och en lång ledighet är över sex 

veckor.  

Kvinnor N %
Kort (under 52 veckor) 208 15,40%
Medel (52-78 veckor) 561 41,60%
Lång (över 78 veckor) 580 43%  
Tabell 2 - indelning av kvinnors föräldraledighet. 

Män N %
Kort (under 2 veckor) 413 38,70%
Mellan (2-6 veckor) 290 27,20%
Lång (över 6 veckor) 364 34,10% 
Tabell 3 - indelning av mäns föräldraledighet. 

Andra indelningar än denna har prövats, bland annat med annat antal kategorier och även som 

kontinuerlig variabel med föräldraledigheten i veckor, men ingen av dessa har varit statistisk 

signifikant i regressionsmodellen. Därmed har den indelning som är mest illustrativ, förenligt 

med teorin och som tar minst antal frihetsgrader använts.  

Arbetstid har i denna studie delats in i kategorierna ”deltid (under 35 timmar)”, ”heltid (35-44 

timmar)” samt ”övertid (45-99 timmar)”. Dessa indelningar av deltid, heltid och övertid är 

självdefinierade av uppsatsförfattaren och utgår således inte från någon officiell definition. 

Kategoriseringen har utförts för att bättre kunna undersöka sambandet mellan arbetstid och 

upplevd balans då skillnaderna mellan att arbeta deltid, heltid och övertid är mer intressanta 

än hur upplevd balans förändras med en timmas förändring i arbetstid. Det kan även finnas 

skillnader mellan grupperna som förändringar i enbart timmar inte fångar upp. Då arbetets 

kvalifikationsgrad inte går att kontrollera för med det befintliga datamaterialet används enbart 

inkomst, som kontrolleras med variabeln arbetsinkomst 2002, mätt i antal kronor.  

Variabeln utbildningsnivå har i sin originalform kategorierna ”förgymnasial utbildning 

kortare än 9 år”, ”förgymnasial utbildning 9 (10) år eller motsvarande”, ”gymnasial 

utbildning, högst 2-årig” samt ”gymnasial utbildning, längre än 2 år”, som har kombinerats 

till kategorin ”högst gymnasial utbildning”. Kategorierna ”eftergymnasial utbildning, kortare 
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än 3 år”, ”eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre” och ”forskarutbildning” har 

kombinerats till den nya kategorin ”eftergymnasial utbildning”.  

För kontrollvariabeln civilstånd har en dummyvariabel med kategorierna ”ensamstående” och 

”gift/sambo” konstruerats. För de respondenter som är gifta eller sambo har även variabeln 

partnerns arbetstid konstruerats, där enbart de vars partner förvärvsarbetar ingår. Det 

kontrolleras därmed inte för de respondenter som har en icke förvärvsarbetande partner med 

denna variabel. Den har delats in i samma kategorier som arbetstid, det vill säga ”deltid 

(under 35 timmar)”, ”heltid (35-44 timmar)” och ”övertid (över 44 timmar)”. Detta för att 

bättre kunna undersöka sambandet mellan partnerns arbetstid och upplevd balans. Denna 

variabel kontrolleras i en separat modell där enbart de respondenter som har en 

förvärvsarbetande partner ingår. Effekten av en ej förvärvsarbetande partner kontrolleras inte 

för, medan effekten av att ha en partner eller ej kontrolleras av variabeln civilstånd.  

Åldern på det yngsta barnet som ingår i hushållet har delats in i kategorierna ”under 6 år” 

(födda 1997 eller senare) samt ”6-14 år” (födda 1989-1997). Antal barn i hushållet har delats 

in i kategorierna ”ett barn”, ”två barn” samt ”tre eller fler barn”. Den sistnämnda kategorin 

valdes eftersom få av respondenterna hade fler än tre barn. Respondentens ålder vid barnets 

födsel har kontrollerats genom att skapa en variabel med kategorierna ”25 år eller yngre”, 

”26-30 år”, ”31-35 år” samt ”över 35 år”.  

Nedan, i tabell 4, presenteras fördelningen av respondenter inom varje kategori, uppdelat för 

kvinnor och män samt totalt. Även bortfall redovisas uppdelat för kvinnor och män samt 

totalt. Endast förvärvsarbetande respondenter ingår. 
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Kvinnor Män
Variabler N % Bortfall N % Bortfall N Bortfall
Balans 1356 4 1100 2 2456 6
Upplever balans 556 41% 496 45% 43%
Upplever ej balans 800 59% 604 55% 57%

Föräldraledighet 1349 11 1067 11 2416 22
Under medel 665 49% 501 47% 48%
Över medel 684 51% 566 53% 52%

Arbetstid 1351 9 1097 5 2448 14
Deltid (under 35 timmar) 688 51% 63 6% 31%
Heltid (35-44 timmar) 630 47% 824 75% 59%
Övertid (över 44 timmar) 33 2% 210 19% 10%

Arbetsinkomst 2002 969 391 831 271 1800 662
Min. 0 0 0
Max. 879735 1651367 1651367
Median 190783 274315 206675

Utbildningsnivå 1265 95 1037 65 2302 160
Högst gymnasial utbildning 832 66% 663 64% 65%
Eftergymnasial utbildning 433 34% 374 36% 35%

Civilstånd 1360 0 1102 0 2462 0
Ensamstående 224 16% 59 5% 11%
Gift eller sambo 1136 84% 1043 95% 89%

Partnerns arbetstid 1080 56 902 141 1982 197
Deltid 46 4% 462 51% 26%
Heltid 863 80% 412 46% 64%
Övertid 171 16% 28 3% 10%

Yngsta barnet i hushållet 1360 0 1102 0 2462 0
Under 6 år 757 56% 691 63% 59%
6-14 år 603 44% 411 37% 41%

Antal barn i hushållet 1360 0 1101 1 2461 1
Ett barn i hushållet 205 15% 132 12% 14%
Två barn 728 54% 589 53% 54%
Tre eller fler barn 427 31% 380 35% 33%

Ålder vid barnets födsel 1360 0 1099 3 2459 3
25 år eller yngre 336 25% 141 13% 19%
26-30 år 536 39% 375 34% 37%
31-35 år 350 26% 366 33% 29%
över 35 år 138 10% 217 20% 14%

Totalt

 

Tabell 4 - variabelfördelningar. 
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3.3 Mätmetod 

3.3.1 Logistisk regression 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan balans mellan familj och 

arbete samt de uttryck för familjeroll och arbetsroll som de centrala oberoende variablerna 

ger. Ett sätt att undersöka samband mellan variabler är genom regressionsanalys, vilket kräver 

en beroende variabel som är kontinuerlig (Edling och Hedström, 2003). Eftersom den 

beroende variabeln i denna studie är dikotom, det vill säga den kan endast anta två värden, är 

multipel regressionsanalys inte lämplig att använda (Miles & Shevlin, 2001). Istället används 

logistisk regression, som enligt Edling och Hedström (2003) har stora likheter med vanlig 

regressionsanalys. En skillnad är dock att medan vanliga regressioners resultat presenteras i 

regressionskoefficienter, är resultatet i en logistisk regression det logaritmerade oddset för att 

den beroende variabeln ska anta värdet 1. Odds är ett annat sätt att uttrycka sannolikhet, till 

exempel säger man att oddset att få en fyra på ett tärningsslag är ”1 av 6” medan 

sannolikheten är cirka 0,167 (Miles & Shevlin, 2001).  

I denna studie presenteras resultaten i så kallade oddskvoter, som visar den procentuella 

förändringen i oddset vid en enhets förändring i den oberoende variabeln, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler (Edling & Hedström, 2003). I detta fall är det oddset för att 

uppleva balans. Oddskvoten beräknas genom att dividera sannolikheten att händelsen ska 

inträffa genom sannolikheten för att händelsen inte ska inträffa och en oddskvot som är högre 

än 1 tyder på ett positivt samband, medan en oddskvot på mindre än 1 indikerar ett negativt 

samband (Miles & Shevlin, 2001; Edling & Hedström, 2003).  

I denna studie utförs separata logistiska regressioner för kvinnor och män. Enbart 

förvärvsarbetande är inkluderade.  

3.3.2 Interaktionstermer 

På basis av teorin finns anledning att undersöka för interaktionseffekter mellan de centrala 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Om interaktionseffekter finns innebär detta att 

sambandet mellan en oberoende variabel och den beroende variabeln varierar beroende på 

värdet på en annan oberoende variabel (Edling & Hedström, 2003). Fokus har varit på om 

interaktion förekommer mellan föräldraledighet och övriga kontrollvariabler samt arbetstid 

och övriga kontrollvariabler, och alla dessa kombinationer har undersökts. 



 

17 

 

 I ett första steg har enbart interaktionen mellan variablerna i sin helhet undersökts, genom att 

skapa en interaktionsvariabel som prövar interaktionen men som inte ger pålitliga oddskvoter 

för kategorierna. I det fall där interaktionsvariabeln visat sig signifikant, det vill säga för 

föräldraledighet och utbildning och enbart för kvinnor, har interaktionen sedan undersökts 

vidare för att avgöra om interaktionen för kategorierna är signifikanta. Sex nya 

dummyvariabler har skapats genom att kombinera de två variablernas kategorier, och sex 

stycken regressioner där varje ny dummyvariabel prövas som referenskategori har utförts. På 

så sätt har det undersökts om det finns en ytterligare effekt av kombinationen av två variabler, 

såsom i detta fall längd på ledighet och utbildningsnivå. Effekten av den oberoende variabeln 

föräldraledighet är beroende av värdet på den andra oberoende variabeln, utbildning. 

3.3.3 Statistisk signifikans och modellens anpassning 

Statistisk signifikans används enligt Bryman (2002) för att avgöra om resultatet från en 

undersökning utförd på ett stickprov kan generaliseras till den population det drogs ifrån. I 

denna studie har en signifikansnivå på 5 % valts, vilket innebär att det finns en risk på högst 5 

%, eller 5 fall av 100, att dra felaktiga slutsatser om sambandet mellan två variabler i den 

population urvalet hämtats ifrån (Bryman, 2002).  

I vanlig regression används R² för att avgöra hur väl modellen beskriver de data som ingår i 

urvalet. R² beskriver hur stor andel varians förklaras av modellen och för logistisk regression 

finns liknande mått, dock inte en exakt motsvarighet (Miles & Shevlin, 2001). I denna studie 

används Nagelkerke R² som motsvarighet till vanlig R². 

3.4 Mätfel 

3.4.1 Bortfall 

Bortfall kan vara ett problem om de respondenter som fallit bort skiljer sig avsevärt från de 

respondenter som svarat, då det leder till att urvalet inte längre är representativt för 

populationen (Bryman, 2002). Då sammansättningen av de som svarat i denna studies 

datamaterial stämmer förhållandevis väl överens med barnfamiljers sammansättning i Sverige 

bör det externa bortfallet inte vara problematiskt. Detta styrks av att svarsfrekvensen är 79,8 

%, vilket enligt Mangione (1995, i Bryman, 2002) klassas som bra.  
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Det interna bortfallet, det vill säga att respondenters svar saknas för vissa frågor, är lågt eller 

obefintligt för alla variabler förutom arbetsinkomst. Detta har beräknats genom 

 (Bryman, 2002:113). 

För arbetsinkomst är bortfallet cirka 30 % för kvinnor och cirka 25 % för män, en relativt stor 

andel. Arbetsinkomst kan i vissa fall tänkas vara en känslig uppgift som inte alla vill ange. 

Detta datamaterial har däremot kompletterats med registerdata för inkomst, det vill säga 

inkomst bygger inte på respondenternas egna svar. Bortfallet beror därmed på att information 

saknas i dessa register eller på grund av problem med matchningen av uppgifter. Trots dessa 

höga bortfall kan 70-85% giltiga svar ändå kategoriseras som en bra svarsandel (Mangione, 

1995, i Bryman, 2002), och därmed bör studiens resultat inte påverkas i för hög utsträckning.  

3.4.2 Multikollinearitet  

Multikollinearitet uppstår då det finns hög samvariation mellan oberoende variabler i 

modellen och gör det svårt att avgöra vilken av dessa variabler som korrelerar med den 

beroende (Miles & Shevlin, 2001). Det kan därmed göra koefficienter icke-signifikanta samt 

att styrkan på samband blir osäkert (Miles & Shevlin, 2001). Då interaktionsvariabler ingår i 

denna undersökning uppstår hög multikollineraritet när dessa införs, eftersom variablerna är 

konstruerade av variabler som redan ingår i modellen. I övrigt är variablerna inte korrelerade 

sinsemellan till en så hög grad att det kan tänkas påverka signifikansnivåerna eller 

oddskvoterna. Detta har testats genom att för de nominella oberoende variablerna skapa 

dummyvariabler för varje kategori förutom en, som då agerar referenskategori 

(Multicollinearity in Logistic Regression). Dummyvariablerna samt övriga oberoende 

variabler har sedan lagts in i en linjär regression med SPSS-funktionen ”Collinearity 

Diagnostics” aktiverad, som då ger information om tolerans- och VIF-värden (a.a.). Dessa har 

genomgående varit på en godtagbar nivå.  

3.4.3 Sensitivitetsanalys  

Den beroende variabeln har dikotomiserats trots att den inte är en äkta dikotomi, det vill säga 

det finns inte två självklara kategorier i indelningen av variabeln. Med anledning av detta har 

en sensitivitetsanalys utförts. Kategorin ”upplever balans” kan antingen bestå av enbart de 

som alltid upplever balans, eller så kan både de som anger sig alltid uppleva balans samt de 

som ibland anser sig uppleva balans ingå. Här kallas dessa två alternativ ”alltid balans” 
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respektive ” balans ibland”. Svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” har genomgående 

kategoriserats i ”upplever ej balans”.  

I sensitivitetsanalysen2 framkommer att de olika variabelindelningarna vid ett fåtal tillfällen 

ger olika resultat. Oddskvoternas riktning och styrka är genomgående liknande för kvinnor 

och män oavsett vilken beroende variabel som används. Om ”balans ibland” används blir 

variabeln civilstånd signifikant på 5 %-nivån för kvinnor, medan yngsta barnet i hushållet blir 

signifikant vid användning av ”alltid balans”. För män är utbildningsnivå samt ålder på 

yngsta barnet ej signifikanta vid användning av ”balans ibland”.  

Vad gäller interaktionseffekter finns enbart en skillnad mellan ”alltid balans” och ”balans 

ibland”. Inga interaktionsvariabler visar sig signifikanta för ”balans ibland” medan interaktion 

mellan föräldraledighet och utbildning är signifikant vid användning av ”alltid balans”.  

Kategoriseringen av den beroende variabeln påverkar därmed resultatet och de slutsatser som 

dras utifrån detta i en relativt liten grad, men viss påverkan finns. För att på ett tydligare sätt 

göra en gränsdragning mellan balans och icke-balans har ”alltid balans”, där enbart de som 

alltid upplever balans ingår, valts för denna studie. Detta även för att kunna undersöka 

interaktionseffekten mellan föräldraledighet och utbildning. 

Även olika indelningar av kategorierna i föräldraledighetsvariabeln har undersökts i en 

sensitivitetsanalys, detta för såväl kvinnor som män. Oddskvoterna har genomgående varit 

icke-signifikanta.  

3.4.4 Specifikationsfel 

En typ av specifikationsfel som är relevant för denna studie handlar om modellens 

konstruktion, där inga irrelevanta variabler bör ingå i modellen och inga relevanta variabler 

får saknas (Edling & Hedström, 2003). Om irrelevanta variabler tas med i modellen minskar 

effektiviteten i korrelationskoefficienternas skattningar. Detta innebär att koefficienterna, eller 

oddskvoterna i denna studie, egentligen bör vara lägre eller högre. Hur mycket de irrelevanta 

variablerna påverkar effektiviteten beror på hur stor korrelation det finns mellan de irrelevanta 

och relevanta variablerna (Edling & Hedström, 2003). För att undvika att irrelevanta variabler 

                                                 

2 Sensitivitetsanalysen har genomförts genom att utföra två logistiska regressioner med samma 

oberoende variabler men med olika beroende variabler. Dessa regressioner redovisas dock inte i sin 

helhet i uppsatsen.  
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ingår i modellen i denna studie har signifikansnivåerna för alla variabler som behandlas i 

teorin undersökts. I de fall ett statistiskt säkerställt samband mellan oberoende och beroende 

variabler saknas, har de oberoende uteslutits ur modellen, förutom vad gäller föräldraledighet 

som fortfarande ingår i modellen.  

Att relevanta variabler saknas i modellen är enbart ett problem om variablerna i modellen är 

korrelerade med dessa (Edling & Hedström, 2003). Om det finns korrelation variablerna 

emellan skattas de variabler som ingår i modellen fel. Inkluderandet av relevanta variabler bör 

enligt Edling och Hedström (2003) bygga på en solid teoretisk grund, vilket även har 

eftersträvats i denna studie. Det är utöver den teoretiska grunden svårt att avgöra om relevanta 

variabler saknas, men ett lågt R²-värde kan vara en indikation på detta (Edling & Hedström, 

2003).  Modellerna i denna undersökning har genomgående relativt låga R²-värden, men det 

kan finnas andra orsaker till detta än att modellen är felspecificerad. Balans mellan familj och 

arbete är ett komplext fenomen och kan eventuellt förklaras av andra aspekter som är svåra att 

undersöka. Denna undersökning är även av begränsad karaktär och det finns inte möjlighet 

eller utrymme att studera alla variabler som kan tänkas ha ett samband med den beroende 

variabeln.  

3.4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för att kunna bedöma en kvantitativ 

undersökning (Bryman, 2002). Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat kommer att 

bli desamma om någon annan utför samma undersökning, det vill säga att slumpmässiga 

händelser inte ska ha påverkat resultaten (Bryman, 2002). Reliabiliteten i denna undersökning 

bör vara god då ett professionellt insamlat datamaterial har använts och konstruktioner av 

variablerna samt den valda metoden beskrivs ingående så att denna studie kan replikeras av 

andra. 

Att denna studies operationalisering av begrepp har utförts på ett korrekt sätt så att variablerna 

mäter det underliggande fenomenet, det vill säga att begreppsvaliditeten är god, är viktigt för 

att studiens resultat ska vara meningsfulla. Den beroende variabeln används som en indikator 

på ett väldigt komplext fenomen, men eftersom respondenterna själva har fått skatta sin 

upplevelse av balans finns det i själva variabeln ingen överhängande risk för att 

tolkningsproblem ska ha uppstått. Varje person kan självfallet ha en egen uppfattning om vad 

balans innebär, men då studien inte behandlar vad balans är utan om individerna upplever sig 
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ha balans, bör detta inte vara problematiskt. Kategoriseringen av variabeln kan dock 

ifrågasättas, och därför har en sensitivitetsanalys utförts för att avgöra om indelningen har 

påverkat resultaten i någon högre grad.  

Att föräldraledighet och arbetstid är uttryck för olika roller kan självfallet diskuteras. 

Föräldraledigheten kan tänkas vara ett uttryck för andra faktorer än just föräldrarollen, till 

exempel menar Bekkengen (2002) att det är faderns önskemål kring föräldraledighet som 

påverkar huruvida ett föräldrapar över huvud taget diskuterar fördelningen av ledighet. 

Därmed påverkas bådas ledighetslängd av faderns önskemål (Bekkengen, 2002). Även om 

arbetstid bör vara ett säkrare slags uttryck för arbetsrollen, kan även den påverkas av andra 

faktorer än just de rollerna. Båda kan påverkas till exempel av finansiella förutsättningar eller 

krav från andra håll. Variablerna är trots detta värda att studera i denna undersökning, då de är 

ett av många sätt som föräldrarollen och arbetsrollen kan prövas.  

Intern validitet handlar enligt Bryman (2002) om att en studies slutsatser ska ha hållbar 

kausalitet, det vill säga att en oberoende variabel verkligen har effekt på den beroende 

variabeln (Miles & Shevlin, 2001). För att uppnå detta måste variablerna samvariera, vilket 

testas i denna studies resultatkapitel, tidsföljden för sambandet måste vara korrekt och det får 

inte finnas alternativa förklaringar till effekten, vilket diskuteras i analyskapitlet.  

Eftersom datamaterialet ”Tid och pengar” kan betraktas som ett obundet slumpmässigt urval 

enligt RFV(2003c) bör det representera den valda populationen, det vill säga 

förvärvsarbetande föräldrar. Därmed kan den externa validiteten anses vara god (Bryman, 

2002).  
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4. Resultat 

I kapitlet kommenteras de stegvisa modellerna som utgör studiens resultat, som därefter 

presenteras i trappstegstabeller.  

4.1 Resultat av den logistiska regressionen 

De logistiska regressionerna har utförts i stegvisa modeller för att undersöka om oddskvoterna 

ändras när nya oberoende variabler förs in i modellen. På så sätt kan skensamband, det vill 

säga att någon variabel tagit upp eller dolt en annan variabels korrelation till den beroende 

variabeln, identifieras (Edling & Hedström, 2003). Tabell 5 visar resultaten från den logistiska 

regressionen för kvinnor, och tabell 6 för män. Resultaten presenteras i oddskvoter och 

signifikansnivåerna representeras av asterisker, där tre asterisker (***) är signifikans på 

enprocentsnivån, två asterisker (**) är på femprocentsnivån och en asterisk (*) är signifikans 

på tioprocentsnivån. 

 I arbetet med att få fram de presenterade modellerna har det, utöver de variabler som finns 

med i tabell 5 och 6, även kontrollerats för respondentens ålder vid barnets födsel, 

arbetsinkomst år 2002 samt partnerns arbetstid (enbart för de som är gifta/sambo). Dessa 

variabler har dock inte uppvisat signifikanta samband varför de har uteslutits. 

Interaktionseffekter för samtliga kombinationer av uttag av föräldraledighet samt arbetstid 

och kontrollvariablerna har testats, men ingen av kombinationerna var signifikant på 

femprocentsnivån.  

De oberoende variabler som presenteras i tabellerna är genomgående kategoriska, varför deras 

oddskvoter diskuteras jämfört med referenskategorin samt konstanthållet för övriga oberoende 

variabler i modellen. 

4.1.1 Modell 1 - 6 

Nagelkerke R² är genomgående lågt för både kvinnor och män i samtliga modeller. För båda 

könen är den cirka 0 % i modell 1, vilket för kvinnor ökat till 6,5 % och för män till cirka 4 % 

i den sista modellen. En svag ökning för varje modell är dock att förväntas då R² alltid ökar 
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något om en ny variabel införs, trots att variabeln inte är signifikant (Edling & Hedström, 

2003).  

I modell 1 testas den centrala oberoende variabeln föräldraledighet. Varken variabeln i sig 

eller kategorierna är signifikanta på femprocentsnivån. Detta gäller för såväl kvinnor som 

män. Det finns därmed inte ett statistiskt signifikant samband mellan föräldraledighet och 

upplevd balans.   

I modell 2 införs den oberoende variabeln arbetstid. Bland kvinnor i modell 6 har de som 

arbetar deltid cirka 116 % högre odds att uppleva balans jämfört med dem som arbetar heltid. 

Denna skillnad mellan deltid och heltid blir starkare när övriga variabler inkluderas i steg 

fram till modell 6, en ökning med ungefär 12%  från modell 1. Förändringarna är små fram till 

då åldern på yngsta barnet kontrolleras för3. Fler kvinnor som arbetar deltid har barn under 

sex år, jämfört med de kvinnor som arbetar heltid och övertid. Den negativa effekten som 

barn under sex år har på upplevd balans fanns därmed inkluderad i variabelkategorin deltid, 

innan ålder på yngsta barnet kontrollerades för, och minskade deltidens positiva effekt på 

upplevd balans. Kvinnor som arbetar övertid skiljer sig inte signifikant i upplevd balans från 

de som arbetar heltid. För män är enbart kategorin övertid signifikant, och i modell 6 har män 

som arbetar övertid cirka 55 % lägre odds att uppleva balans än de män som arbetar deltid. 

Män som arbetar deltid skiljer sig inte signifikant i upplevd balans från män som arbetar 

heltid. Tröskelvärdet för när arbetstid inverkar på upplevd balans verkar därmed vara olika för 

män och kvinnor. 

I modell 3 konstanthålls för utbildningsnivå. För kvinnor är variabeln signifikant på 

femprocentsnivån i samtliga modeller där den ingår och visar i modell 6 att individer med 

eftergymnasial utbildning har ungefär 28 % lägre odds att uppleva balans jämfört med 

referenskategorin med högst gymnasial utbildning. För män är variabeln inte signifikant på 

femprocentsnivån.  

Variabeln civilstånd är inte signifikant på femprocentsnivån för vare sig kvinnor eller män i 

modell 4. När variabeln antal barn i hushållet introduceras i modell 6 uppvisar variabeln 

                                                 

3 I tabell 5 och 6 redovisas variabeln ålder på yngsta barnet med ”barn under sex år” som 

referenskategori. Att ha barn i åldern 6-14 i hushållet visas då ge högre odds att uppleva balans än om 

barnet är under sex år, men det omvända gäller likväl. Det vill säga barn under sex år get lägre odds att 

uppleva balans, eller en negativ effekt på balans jämfört med barn 6-14 år.  
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civilstånd däremot signifikans på tioprocentsnivån. Färre ensamstående än gifta/sambo har 

endast ett barn (12 % jämfört med 33 %), vilket kan vara en orsak till förändringen i 

signifikans. När effekten av antal barn konstanthålls, går det därmed att se att civilstånd kan 

ha ett samband med balans. Ensamstående kvinnor har cirka 25 % lägre odds att uppleva 

balans än de som är gifta eller sambo.  

Variabeln ålder på yngsta barnet i hushållet som kontrolleras för i modell 5 är signifikant för 

såväl kvinnor som för män. För kvinnor där yngsta barnet i hushållet är mellan 6-14 år är 

sannolikheten att uppleva balans cirka 57 % högre än för kvinnor vars yngsta barn är under 6 

år. För män vars yngsta barn i hushållet är mellan 6-14 är sannolikheten att de ska uppleva 

balans cirka 35 % högre än om det yngsta barnet är under 6 år.  

För variabeln antal barn i hushållet som kontrolleras för i modell 6 är kategorin ”tre eller fler 

barn” signifikant på femprocentsnivån för kvinnor. Kvinnor med tre eller fler barn i hushållet 

har cirka 35 % lägre odds att uppleva balans jämfört med kvinnor med endast ett barn i 

hushållet. Det finns dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan att ha ett eller två barn.  

Förändringarna i de oddskvoter som är signifikanta när nya variabler inkluderas i modellen är 

genomgående mycket små, endast ett fåtal procents ökningar eller minskningar. Detta tyder 

på att det inte finns några skensamband i modellen, det vill säga att någon variabel tagit upp 

eller dolt en annan variabels korrelation till den beroende variabeln (Edling & Hedström, 

2003). För arbetstid genomgår dock kategorin deltids oddskvot en något större förändring 

från modell 2 till modell 6, då den ökar med ungefär 12 %. Detta beror på att effekten av att 

ha ett barn under sex år togs upp av kategorin deltid och minskade dennas positiva effekt på 

upplevd balans.  

4.1.2 Interaktionseffekt 

I tabell 7, där interaktionen mellan utbildning och föräldraledighet redovisas, har även 

kontrollerats för samma variabler som i tabell 5-6. Resultatet för utbildning är i linje med det 

som tidigare hittats då kort utbildning ger mer balans; här med undantaget lång utbildning och 

kort föräldraledighet. Lång utbildning ger lägre odds att uppleva balans, med undantaget lång 

utbildning och kort föräldraledighet. Kort föräldraledighet har således olika association med 

balans beroende på om kvinnan har kort eller lång utbildning. 
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4.1.3 Regressionstabeller & interaktionstabell 

 

Enbart kvinnor Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Model l 5 Modell 6
Uttag av föräldraledighet
Kort ledighet 1,078 1,182 1,221 1,219 1,242 1,223
Ref. medellång ledighet
Lång ledighet 1,138 1,032 1,032 1,032 0,969 0,971

Arbetstid 
Deltid 2,033*** 2,028*** 2,008*** 2,142*** 2,157***
Ref. heltid
Övertid 0,965 1,005 1,000 1,001 1,057

Utbildningsnivå
Ref. högst gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning 0,735** 0,726** 0,725** 0,724**

Civilstånd
Ref. gift/sambo
Ensamstående 0,870 0,811 0,746*

Ålder på yngsta barnet i hushållet 
Ref. yngsta barnet i hushållet under 6 år
Yngsta barnet i hushållet 6-14 år 1,543** 1,567***

Antal barn i hushållet 
Ref. ett barn i hushållet
Två barn 0,760
Tre eller fler barn 0,646**

Konstant 0,652*** 0,461*** 0,509*** 0,525*** 0,434*** 0,578***
-2 Log likelihood 1686,5 1650,5 1644,4 1643,7 1631,0 1625,8
Nagelkerke R² 0,001 0,039 0,046 0,047 0,060 0,065
N 1246 1246 1246 1246 1246 1246  

Tabell 5 - logistisk regression med upplevd balans som beroende variabel, endast kvinnor.  

 *** = p < 0,001; ** = p < 0,05; * = p < 0,1.  

Enbart män Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6
Uttag av föräldraledighet
Kort ledighet 0,918 0,992 0,990 0,991 0,930 0,925
Ref. medellång ledighet
Lång ledighet 0,954 0,957 0,974 0,978 0,970 0,966

Arbetstid 
Deltid 1,173 1,190 1,184 1,216 1,206
Ref. heltid
Övertid 0,452*** 0,458*** 0,458*** 0,454*** 0,454***

Utbildningsnivå
Ref. högst gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning 0,789* 0,786* 0,780* 0,781*

Civilstånd
Ref. gift/sambo
Ensamstående 0,845 0,746 0,731

Ålder på yngsta barnet i hushållet 
Ref. yngsta barnet i hushållet under 6 år
Yngsta barnet i hushållet 6-14 år 1,334** 1,346**

Antal barn i hushållet 
Ref. ett barn i hushållet
Två barn 0,895
Tre eller fler barn 0,955

Konstant 0,842 0,936 1,010 1,017 0,948 1,023
-2 Log likelihood 1376,7 1353,6 1350,4 1350,2 1345,9 1345,5
Nagelkerke R² 0,000 0,031 0,035 0,035 0,041 0,041
N 1002 1002 1002 1002 1002 1002  
Tabell 6 - logistisk regression med upplevd balans som beroende variabel, endast män.   

*** = p < 0,001; ** = p < 0,05; * = p < 0,1. 
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Kort utbildning, kort föräldraledighet 1,440

Kort utbildning, medellång föräldraledighet 1,680**

Kort utbildning, lång föräldraledighet 1,575**

Lång utbildning, kort föräldraledighet 2,046**

Ref. lång utbildning, medellång föräldraledighet

Lång utbildning, lång föräldraledighet 1,051

Interaktion mellan utbildning och föräldraledighet

 
Tabell 7 - interaktion mellan utbildning och föräldraledighet med upplevd balans som beroende variabel, 

enbart kvinnor. Kontrollerat för övriga variabler i tabell 5-6.  

*** = p < 0,001; ** = p < 0,05; * = p < 0,1.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Först diskuteras orsaker till varför vissa variabler är statistiskt signifikanta för kvinnor 

med ej för män. Sedan analyseras resultaten för variablerna föräldraledighet och 

arbetstid.  

5.1 Föräldraledighet och arbetstid som familjeroll 

och arbetsroll 

Syftet med denna undersökning var att undersöka olika aspekter av roller, genom att testa om 

föräldraledighet och arbetstid som uttryck för föräldraroll och arbetsroll har ett samband med 

upplevd balans. Föräldraledigheten var inte signifikant i någon modell, medan arbetstid visade 

statistiskt signifikanta samband med balans (om än med olika kategorier signifikanta för 

kvinnor och män, vilket diskuteras nedan). Att längden på föräldraledigheten inte hade ett 

statistiskt signifikant samband med upplevd balans kan tolkas som att längden på 

föräldraledighet inte påverkar balans mellan familj och arbete varken positivt eller negativt – 

det finns helt enkelt inte ett samband. Det kan dock finnas andra anledningar till denna brist 

på samband. Föräldraledigheten togs ut innan tillfället då den upplevda balansen tillfrågades, 

så tidsordningen för kausalitet är korrekt. Samvariation verkar däremot saknas i och med att 

signifikans saknas, men detta kan tänkas bero på operationaliseringen av variablerna. Ett 

annat mått på balans eller en annan indelning på föräldraledighet skulle kunna ge andra 

resultat. Att vissa andra indelningar av variablerna prövats utan signifikanta resultat talar emot 

detta, men andra operationaliseringar och indelningar bör ändå prövas. Även den beroende 

variabeln, upplevd balans, kan undersökas på många andra sätt än vad som valts för denna 

undersökning, vilket kan påverka resultaten.  

Värt att notera är att föräldraledigheten togs ut upp till 10 år innan datamaterialet samlades in, 

medan den uppgivna arbetstiden var under samma tidsperiod som datainsamlingen skedde och 

således även den upplevda balansen. Med andra ord skedde uttaget av föräldraledighet långt 

innan den upplevda balansen mättes, och verkar så långt efter i tiden inte ha ett samband med 
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balansen. Detta utesluter dock inte att det fanns ett samband närmare tiden för uttaget av 

föräldraledigheten.   

Enligt Bekkengen (2002) påverkar faderns önskemål kring föräldraledighet om ett föräldrapar 

ens diskuterar fördelningen av ledighet. Faderns uttag av föräldraledighet har i sin tur ett 

samband med faktorer på arbetsplatsen så som till exempel antal anställda, sektorstillhörighet 

och andel kvinnliga anställda (Bygren & Duvander, 2006). Sådana faktorer kan också ha ett 

samband med om rollkonflikt uppstår, där stöd, uppmuntran och även strukturella faktorer så 

som reintroduktion till arbetsplatsen efter föräldraledighet kan tänkas underlätta för 

rollexpansion. Brist på dessa faktorer kan däremot tänkas leda till att kraven från familj och 

arbete blir oförenliga och därmed leder till rollkonflikt. Även ekonomiska skäl, till exempel 

att personen med högst inkomst måste fortsätta arbeta, kan vara något som avgör vem som tar 

ut mest föräldraledighet. Även detta bör kunna orsaka rollkonflikt då föräldrarna kan ha haft 

andra önskemål än ekonomin tillät. Kanske måste även dessa faktorer beaktas för att kunna 

avgöra om längden på uttag av föräldraledighet är något som leder till rollkonflikt eller 

rollexpansion. Längd på föräldraledighet bör kunna vara en faktor som både kan minska och 

öka konflikt mellan familj och arbete och ett samband mellan dessa är inte uteslutet trots 

resultaten i denna undersökning. Resultaten tyder dock på att längd på föräldraledighet avgörs 

även av andra faktorer än den roll som föräldern fokuserar på, som till exempel ekonomin 

eller förhållanden på arbetsplatsen.  

Tidigare forskning har visat att arbetstid är en av flera bitar i balanspusslet. Även i denna 

studie finns samvariation mellan arbetstid och balans mellan familj och arbete. Tidsordningen 

för detta samband är dock i denna undersökning något osäker, då arbetstiden och balansen 

undersökts under samma tidsperiod. Arbetstiden kan vara det som påverkar balans, men även 

balans (eller brist därav) kan tänkas leda till förändringar i arbetstid. Detta har inte varit 

möjligt att undersöka i denna studie, till exempel genom att kontrollera för depression eller 

liknande. Sjukskrivna respondenter har dock uteslutits för att minska eventuell sådan 

kausalitet.  

Resultat från studier utförda i andra länder visar att arbetstid har ett negativt samband med att 

uppleva balans mellan familj och arbete. Dessa resultat har till viss del uppstått även i denna 

studie, med skillnaden att övertid inte har ett samband med balans för kvinnor. Detta kan bero 

på att väldigt få av de kvinnliga respondenterna i denna studie arbetar övertid och att urvalet 

därmed är för litet och en studie med större urval i denna behövs för att utesluta att övertid har 
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ett samband med balans. Resultatet tyder dock på att det finns en skillnad mellan länderna i att 

det i Sverige är det mer accepterat för kvinnor att ha fokus på sin arbetsroll. En annan 

förklaring kan vara att Gallie och Russell (2009), Crompton och Lyonette (2006) samt van der 

Lippe, Jager och Kops (2006) använt en kontinuerlig variabel för arbetstid, medan variabeln i 

denna studie är kategorisk. Denna kategoriska indelning av arbetstidsvariabeln kan vara 

anledningen till att dessa skillnader identifierats. Oomens, Geurts och Scheepers (2007) studie 

visar att deltidsarbete ger lägre sannolikhet att uppleva balans, jämfört med att arbeta heltid. 

Att deras resultat skiljer sig från denna studies resultat tyder på att de oberoende variablerna 

mäter olika fenomen snarare än att de uppstått på grund av skillnader i rollkrav mellan de 

undersökta länderna. Mentalt välbefinnande och balans mellan familj och arbete kanske inte 

är operationaliseringar av samma underliggande fenomen, men resultatet kan även vara en 

indikation på att förhållanden i Nederländerna och Sverige skiljer sig åt.  

Utifrån selektionshypotesen kan resultatet att kvinnor som arbetar deltid har högre odds för 

balans förklaras av att individer med en viss disposition, i detta fall de som har lätt för att 

kombinera familj och arbete, söker sig till deltidsarbete. Det är en tänkbar förklaring men går 

att ifrågasätta med dessa resultat. Varför skulle de som redan är hälsosamma och kan 

kombinera familj och arbete inte öka sin arbetstid? Det är svårt att se indikationer på att de 

inte klarar av att arbeta mer än deltid, men en tänkbar förklaring är att de har provat att arbeta 

minst heltid och sedan gått ner i tid och därför numera kan kombinera rollerna bättre. Det 

kanske rör sig om selektion på så sätt att vissa kvinnor inte går ner till deltid trots att de vill, 

på grund av ekonomiska orsaker, medan de som går ner till deltid har de ekonomiska 

förutsättningarna för det. Detta är dock yttre faktorer och inte de personliga egenskaper som 

nämns i samband med selektionshypotesen. 

Selektionshypotesen antyder att inte alla skulle få ökade chanser att ha balans mellan familj 

och arbete av att gå ner i deltid, utan endast en viss typ av individer (kvinnor?). Frågan är då 

om alla skulle må bra av att gå ner tid deltid eller enbart denna särskilda kategori? Selektion 

verkar inte helt rimligt i denna situation, eftersom alla i det använda datamaterialet har barn 

och det är oftast kvinnan som går ner till deltid när ett par får barn (SCB, 2007b). Det är bara 

kvinnorna som får en positiv ”effekt” av att gå ner till deltid, vilket kan bero på att de 

uppfyller förväntningar som finns för kvinnors föräldraroll och då inte på grund av selektion. 

För männen spelar det inte någon roll om de arbetar heltid eller deltid, de har samma chans att 

uppleva balans ändå. Kanske går de ner till deltid av andra skäl än för att balansera rollkrav 
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från familjerollen och arbetsrollen. En annan tänkbar orsak till männens resultat är att de som 

går ner till deltid är för få för att det ska gå att identifiera en skillnad mellan grupperna. Enbart 

63 av männen i datamaterialet arbetar deltid, jämfört med 688 kvinnor. Att kvinnor men inte 

män får högre odds att uppleva balans vid deltidsarbete jämfört med heltidsarbete kan även 

tänkas bero på att kvinnorna tar mer barnansvar än vad männen gör, och därmed upplever en 

skillnad när krav från arbetsrollen minskar eller mer utrymme ges för att uppfylla 

familjerollens krav. 

Att män som arbetar övertid har lägre odds för att uppleva balans kan vara ett tecken på viss 

selektion, det vill säga de är en viss typ av män som inte går ner till heltid eller till och med 

deltid trots att de inte känner att de har balans. Men det kan även finnas andra skäl till att 

dessa individer fortsätter att arbeta övertid, till exempel ekonomiska orsaker, att arbetet under 

viss tidsperiod krävt övertid, eller att det ligger i arbetets natur såsom i vissa chefsjobb.  

5.2 Rollstress och rollexpansion 

Enligt rollexpansionsperspektivet borde kvinnor med stort fokus på en roll inte uppleva 

balans. Resultatet kan därmed inte ses som stödjande för hypotes 1, det vill säga att de 

individer som arbetar heltid har högre odds att uppleva balans än de som arbetar deltid eller 

övertid. Snarare stöds rollstressperspektivet, då innehavet av enbart en roll verkar minska 

rollkraven och därmed ger högre chans för att uppleva balans. Att arbetsrollen får mindre 

fokus verkar inte leda till att kraven från föräldrarollen upplevs som konfliktskapande, vilket 

uttrycks i rollexpansionsperspektivet. Att ha större fokus på familjerollen än arbetsrollen 

kanske fortfarande anses vara en accepterad kompromiss för kvinnor.  

En lång utbildning kan ses som indikation på att arbetsrollen är viktig, och i denna 

undersökning har det visats att lång utbildning i kombination med kort föräldraledighet leder 

till högre odds för balans. De personer som fokuserar på arbetsrollen och gör detta tämligen 

konsekvent verkar därmed uppleva mindre konflikt mellan familj och arbete. Detta skiljer sig 

från att kvinnor som arbetar deltid upplever högre odds för balans än de som arbetar heltid 

eller deltid, i och med att resultaten indikerar att såväl större som mindre fokus på arbetsrollen 

kan leda till balans. En likhet kan dock identifieras i att ett konsekvent anammande av vad 

som kan kallas roll-strategier verkar leda till balans. Därmed verkar kvinnornas resultat vara 

styrkande för rollstress, då fokus på en roll ger högre odds att uppleva balans. 
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Männens resultat stödjer däremot rollexpansionsteorin och hypotes 1, att heltidsarbete ger 

större sannolikhet att uppleva balans, eftersom män som arbetar övertid har lägre odds att 

uppleva balans. Trots att männen som arbetar övertid har fokus på en roll, det vill säga 

arbetsrollen genom övertidsarbetet, har denna kategori lägre odds att uppleva balans. Detta 

styrker därför rollexpansionsperspektivet, i att männen blir utan de positiva konsekvenser 

multipla roller leder till. En förklaring kan vara att männen går miste om det positiva i 

familjerollen genom sin stora fokus på arbetsrollen, medan om de arbetat heltid eller deltid 

skulle en kombination av rollerna varit möjlig och därmed indikerat rollexpansion. Att 

deltidsarbete jämfört med heltidsarbete inte visar signifikanta resultat kan, som tidigare 

nämnts, bero på att de som deltidsarbetar är för få i datamaterialet. En tänkbar tolkning är 

dock att såväl heltids- som deltidsarbete gör det möjligt att kombinera multipla roller och det 

är av den anledningen som skillnaden gentemot övertidsarbetet uppstår. 

Männens resultat styrker därmed rollexpansion med dess positiva konsekvenser av multipla 

roller, medan kvinnornas resultat inte stödjer rollexpansionsteorin. Dessa tolkningar och 

resultat bör dock studeras vidare då enbart dessa resultat inte kan sägas ensidigt styrka eller 

falsifiera teorierna.  

5.3 Olika samband för kvinnor och män 

Variablerna utbildning och antal barn i hushållet visar sig statistiskt signifikanta för kvinnor 

men inte för män. Högre utbildning än eftergymnasial ger lägre odds att uppleva balans för 

kvinnor och samma tendens går att se för män då sambandet är signifikant på 

tioprocentsnivån för dem. Därmed tenderar utbildning att ha liknande samband med balans för 

både män och kvinnor, även om sambandet är något osäkert för män. Resultatet är därmed 

förenligt med tidigare studier. Andelen ansvar eller tid som läggs ner på barnomvårdnad har 

inte varit möjlig att kontrollera för, men antal barn i hushållet bör påverka familjerollen 

eftersom fler barn kräver mer uppmärksamhet och omvårdnad. Att detta endast har ett 

samband med balans för kvinnor antyder att kvinnor i högre utsträckning än män har ansvar 

för barnen och därmed påverkas i högre utsträckning av att ha fler barn i hushållet. 
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5.4 Förslag på vidare forskning 

För att bättre kunna avgöra om föräldraledighet har ett samband med rollstress eller 

rollexpansion bör sambandet studeras närmare tidpunkten för uttaget. Det vore även av 

intresse att studera hur kvinnor som arbetat heltid och sedan gått ner till deltid upplever 

rollstress, både innan och efter förändringen i arbetstid.  
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