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Sammanfattning 

Uppsatsen har som syfte att genom kvantitativa metoder undersöka on det finns några skillnader i 

antalet timmar kvinnan lägger på hemarbete per vecka, beroende på kvinnans sociala status, 

utbildning och antal timmar i förvärvsarbete. Jag har valt att endast inkludera kvinnor mellan 18-

75 år som är gifta eller samboende. Uppsatsen bygger på LNU 2000 (Levnadsnivåundersök-

ningen 2000). De flesta tidigare studier på området är inriktade på att endast titta på hemarbete ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Här vill jag studera hur kvinnan själv kan påverka sin situation i 

hemmet. Jag har använt mig av både traditionella korstabuleringar och linjär regressionsanalys 

för att analysera datamaterialet. 

Resultaten visar på signifikanta samband mellan de ingående oberoende variablerna social status 

(SEI) för kvinnan, utbildningsnivå samt förvärvsarbetstid per vecka och beroende variabeln antal 

timmar i hemarbete per vecka. Sambanden är dock relativt svaga för samtliga faktorer.  

Kvinnor tillhörande de två socioekonomiska grupperna medel/lägre tjänstemän samt högre tjäns-

temän tenderar att lägga färre timmar på hemarbete jämfört med kvinnor tillhörande referenskate-

gorin arbetare. Kvinnor med hög utbildningsnivå tenderar att lägga färre timmar på hemarbete, 

jämfört med kvinnor som innehar en låg utbildningsnivå. Fortsättningsvis kan man också se att 

kvinnor med en hög ordinarie arbetstid tenderar att lägga färre timmar på hemarbete.  

Analyserna visade vidare att hemmavarande barn i stor utsträckning påverkar antalet timmar i 

hemarbete per vecka. De med hemmavarande barn ägnar drygt sex timmar mer åt hemarbete 

jämfört med referenskategorin inga hemmavarande barn.  

Utifrån dessa resultat kan man misstänka att det istället är andra faktorer som påverkar hur 

mycket tid kvinnan lägger på det obetalda hemarbetet. Trots detta kan man säga att slutsatserna 

som jag dragit i denna uppsats är tillförlitliga då resultaten från tidigare studier på området pekar 

åt samma riktning. 

Nyckelord: hemarbete, utbildning, social status, förvärvsarbete 
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Inledning 

Sverige brukar ses som ett exempel på ett moderniserat familjeliv, främst lyfts förändringarna i 

familjebildning, familjeupplösning och kvinnornas relativt höga förvärvsarbetsfrekvens fram. 

Från och med 1960-talet så har den svenska familjestrukturen förändrats från att vara en hemar-

betande kvinna och en förvärvsarbetande man till att bestå av två förvärvsarbetande parter 

(Björnberg, 1992). Men vad betyder det för fördelningen av hemarbetet? Att kvinnor och män 

disponerar sin tid olika har alltid varit ett välkänt faktum, men man kan på senare tid se en kon-

vergens i kvinnor och mäns genomsnittliga tidsinsatser inom ramen för betalt och obetalt arbete. 

Denna konvergens kan ses som ett tecken på ökad jämställdhet, men skillnaderna i hur kvinnor 

och män disponerar sin tid är fortfarande betydande (SCB, 2002). Även om den totala tiden som 

går till arbete (betalt och obetalt arbete) börjar närma sig varandra för kvinnor och män så kan 

man fortfarande se stora skillnader i tidsanvändningen. Kvinnors arbete består i genomsnitt av 

lika stora delar betalt och obetalt hemarbete, medan för männen så utgör det avlönade arbetet den 

större delen. Kvinnornas arbete är ofta utspritt över dag och kväll, vardag som veckoslut, medan 

mannens arbete i hög grad är koncentrerad till vardagar och dagtid (SCB, 2002). I SCBs tidsan-

vändnings undersökning kan man se att den större delen av hemarbetet utförs av kvinnorna. Så 

var fallet 1990/91 och 2000/01, men man kunde på 1990-talet se en markant förändring, kvin-

norna minskade sina tidsinsatser kraftigt, ca 40 minuter/dag, männen minskade också sin tid i 

hemarbetet men endast blygsamt, ca 10 minuter/dag. Denna förändring innebär att kvinnorna och 

männen börjar närma sig varandra när det kommer till tidsinsatser i det obetalda hemarbetet. 

Denna minskning i hemarbete kan man se i de flesta familjetyper (SCB, 2002). Enligt Tidsan-

vändningsstudien lägger kvinnorna 2010 20 procent mindre tid på hemarbete jämfört med 1990 

(SCB, 2011) 

På 1950-talet började kvinnorna att förvärvsarbeta i större utsträckning, i samband med det så 

växte debatten om det obetalda arbetet i hemmen, något som tidigare aldrig diskuterats. Numera 

är hemarbete ett ständigt diskuterat ämne. Vanligen diskuteras hemarbete ur ett könsperspektiv, 

hur hemarbetet reproducerar ojämlikheten mellan kvinnor och män, eller hur familjestatus påver-

kar resursfördelningen mellan kvinnan och mannen. Att kvinnor och män disponerar sin tid olika 
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har man funnit bevis för i en mängd olika studier gjorda på tidsanvändning utifrån de tidigare 

nämnda utgångspunkterna (Ahrne & Roman 1997; Ahrne & Persson 1997; Hörnqvist 1997; SCB 

2002; mfl). Jag kommer därför att välja en annan utgångspunkt för denna studie. Jag kommer 

istället att titta på hur kvinnans egen situation utanför hemmets väggar påverkar hennes obetalda 

arbete i hemmet. Jag kommer också att titta på hur kvinnans situation på arbetsmarknaden och 

hennes utbildningsnivå påverkar fördelningen av hemarbetet mellan könen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur mycket tid kvinnan 

lägger på obetalt hemarbete, beroende på kvinnans sociala status, utbildning och antal timmar 

man arbetar. Jag kommer att endast inkludera gifta eller samboende i denna studie, då det är först 

i sådana familjekonstellationer som man kan se en uppdelning av det obetalda arbetet i hemmet. I 

denna studie så förekommer begreppen obetalt arbete i hemmet och hemarbete parallellt och har 

samma innebörd. Obetalt arbete definieras som det obetalda arbete som utförs i hemmet, det vill 

säga matinköp, matlagning, städning, klädvård, reparation i hemmet eller av fordon som tillhör 

hushållet. Jag har valt att inte inkludera barnavård i hemarbete det på grund av vissa 

begränsningar i datamaterialet, då man valt att utforma frågorna på olika sätt som gör det 

omöjligt att kombinera dem med frågorna angående städning osv. Materialet som kommer att 

användas i studien är LNU 2000, som framställts för att se på levnadsförhållandena för den 

svenska befolkningen.  

Begrepp och avgränsningar 

I denna uppsats förekommer begreppen hemarbete och obetalt hemarbete. Dessa begrepp kom-

mer här att likställas. Hemarbete definieras som antal timmar per vecka som läggs till matinköp, 

matlagning, strykning, städning, tvättning och renovering av bostaden eller fordon som tillhör 

hushållet. Variabel är självskattad, vilket kan innebära en överskattning kan förekomma av ens 

egna insatser i det obetalda hemarbetet. Det finns dock ingen anledning att tro att detta har en allt 

för stor inverkan på resultaten i analyserna. 
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Syfte och frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar hur mycket tid sammanboende kvinnor lägger på obetalt hemarbete? 

Nedanstående hypoteser formulerades i syfte att studera om och hur kvinnans situation på 

arbetsmarknaden och eller utbildningsnivå kan förklara eventuella skillnader i hur mycket tid hon 

lägger på hemarbetet. 

1. Kvinnor med hög social status (SEI) tenderar att lägga färre timmar på hemarbete än kvin-

nor med låg social status (SEI). 

2. Kvinnor med hög utbildnings nivå tenderar att lägga färre timmar på hemarbete än kvinnor 

med låg utbildnings nivå. 

3. Kvinnor vars ordinarie arbetstid är hög tenderar att lägga färre timmar på hemarbete än 

kvinnor som arbetar deltid 

Teoretisk och empirisk bakgrund 

I denna uppsats kommer två teoretiska perspektiv att ligga till grund för de hypoteser som ställts 

upp. Dels ur ett maktteoriperspektiv, där man antar att den med störst maktresurser inom en 

familj i form av utbildning, position på arbetsmarknaden eller inkomst kommer att lägga minst 

tid på det obetalda hemarbetet. Dels utifrån teorier om humankapital, där antaganden görs att den 

med störst humankapital inom arbetsmarknaden kommer att lägga minst tid i det obetalda hem-

arbetet. Trots att denna uppsats inte syftar till att se på kvinnas obetalda arbete ur ett genuspers-

pektiv, kan man inte bortse från teorier kring makt och familj när man tittar på aspekter som sker 

inom ett parförhållande. Ytterligare belägg för mina hypoteser finner jag i diverse utredningar på 

området familj och hemarbete.  

Maktresursteorier  

För att förstå vad som sker inom ett parförhållande kan man inte bortse från teorier kring makt 

inom förhållandet. Familjen kan inte alltid förklaras som en rationell enhet, vilket innebär att 

familjen inte alltid agerar på ett sätt som skulle vara bäst sett till hela familjen. Maktteorier kan 
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användas för att förklara förehavanden inom en familj eller organisation. Maktteorier tar hänsyn 

till att det inom en familj kan förekomma både gemensamma och konfliktartade intressen.  

För att man ska förstå olika former av samarbete inom familjen som sker, trots intressemotsätt-

ningar anser Ahrne och Roman att man borde ta in en diskussion runt begreppen maktresurser 

och maktskillnader (Ahrne & Roman, 1997). Maktskillnader bygger på olika tillgång på maktre-

surser mellan de olika parterna i familjen, maktresurser kan definieras som inkomst- och utbild-

ningsnivå samt yrkesposition relativt till partnern (Hörnqvist, 1997). Med maktövertag menas att 

man genom större tillgång till maktresurser har större chans att få sin vilja igenom, jämfört med 

den part som är underlägsen i tillgång till maktresurser. Dessa maktskillnader påverkar ofta de 

sociala relationerna utan att vara synliga eller att de utövas, den undergivna parten accepterar ofta 

situationen eftersom de vet att det är det bästa alternativet i en given situation och eftersom man 

ofta befinner sig i en beroende situation (Ahrne & Roman, 1997 sid. 12). Maktspel pågår i 

familjer mer eller mindre medvetet genom att de uttrycker förväntningar eller funderar över hur 

den andra parten skulle reagera i en given situation. Ibland finner man sig i situationen av gam-

mal vana, men ibland kan en öppen konflikt uppstå eller förhandlingar ske för att diskutera 

förväntningar eller möjliga alternativa lösningar. En anledning till att den ena parten underordnar 

sig kan bero på att man felbedömer den andra partens maktresurser. Det finns flera typer av makt, 

inom familjen är samarbetskonflikter vanliga, med samarbetskonflikt menas att parterna har ge-

mensamma och motstridiga intressen. Konflikten startar som en konkurrenskonflikt men slutar 

oftast som en samarbetsstrategi. Resurserna inom en familj är oftast begränsade vilket kan leda 

till en annan typ av konflikt som har karaktären av nollsummespel. Denna typ av konflikt innebär 

att ena parten vinner och den andra förlorar, här är samarbete inget alternativ då endast en av par-

terna kan vinna (Ahrne & Roman, 1997 sid. 13). Forskning kring makt inom familjen tar ofta upp 

frågan om det är normativa eller ekonomiska resurser som är grunden för äktenskaplig makt. När 

en person utövar normativ makt är maktutövningen riktad mot medvetandet, genom att hon på 

något sätt förändrar den andra personen inställning eller föreställning. Ekonomisk makt har man 

över en annan person då man genom sina ekonomiska resurser kan förändra den andras hand-

lingsmöjligheter eller situation i något avseende (Ahrne & Roman, 1997). Robert Blood och 

Donald Wolfe utvecklade ”resursteorin för äktenskaplig makt”, som syftar till att makarnas 

relativa resurser har ett avgörande inflytande på maktbalansen inom äktenskapet. Dessa resurser 

kan bestå av i princip vad som helst, bara det är något den andra parten vill ha. Resurserna kan 



5 

 

antingen användas i bestraffande syfte, då man gör resursen otillgänglig för den andra parten eller 

så kan den användas på så sätt att parten som besitter resursen kan göra den tillgänglig för den 

andra parten i syfte att tillfredställa sina behov och eller uppnå sina mål. En hypotes i Blood & 

Wolfes resursteori för äktenskaplig makt är att hushållsarbetets fördelning är en funktion av ma-

karnas/samboendes relativa resurser i form av inkomster, utbildning och status (Blood & Wolfe, 

(1960) i Ahrne & Roman, 1997, sid 14). 

Max Webers definierar makt som en individs förmåga att genomföra sin vilja också mot någon 

annans vilja, eller annorlunda formulerat ”sannolikheten att få igenom sin vilja i en social 

relation, trots motstånd” (Weber, 1983 s. 37). Makten grundar sig enligt Weber framförallt på 

kontroll över ekonomiska resurser, resursmakt (Ahrne & Roman, 1997; Andersen & Kaspersen 

1996; Weber, 1983). Webers maktbegrepp omfattar tre samhällssfärer dessa benämnde han som 

klass, statusgrupp och parti. Weber ansåg att maktens ojämna fördelning inom de ekonomiska, 

sociala och politiska sfärerna är grunden för den ojämna fördelningen av de individuella livs-

chanserna. Webers definition av makt har dock fått kritik, då den förutsätter motstånd (Brante, 

Andersen, Korsnes, 1998). 

Efter efterkrigstiden var den pluralistiska ansatsen störst inom maktforskningen, i denna ansats 

tittade man endast på maktutövning som kontroverser eller öppna konflikter. Denna ansats be-

lyser endast en del av maktens verkningar. Därför vill Walter Korpi analysera makt ur en alterna-

tiv ansats, som tar sin utgångspunkt i maktresurser, istället för i själva utövningen av makt 

(Korpi, 1987). En modell som tar hänsyn till maktresurser är den finala förklaringsmodellen, där 

ett mänskligt handlande innebär att man specificerar de framtida tillstånd som handlingen är av-

sedd att förverkliga (Korpi, 1987). Denna modell handlar om en analys av ömsesidigt beroende 

val, vilket innebär att fördelningen av maktresurser mellan parterna blir en central variabel. Enligt 

Korpi blir det lättare att förstå maktens olikartade konsekvenser om man utgår från maktresurser 

och deras egenskaper. I maktresursperspektivet är makt inte ett ”nollsummebegrepp”, där den ena 

parten måste förlora det som den andra vinner. Det finns en mängd olika typer av maktresurser. 

Traditionellt så har våldsmedel, egendom och arbetskraft setts som betydelsefulla maktresurser. 

Det finns även andra maktresurser. Ekonomer anser att egendom eller förmögenhet är av stor vikt 

och en del anser att humankapital omfattar viktiga maktresurser. Byte har länge ansetts var mot-

satsen till makt, men det finns dem som hävdar att makt ska betraktas som en typ av byte (Korpi, 

1987). En interaktion där parterna bestraffar varandra utgör en öppen konflikt, medan en interak-
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tion som innebär ömsesidig användning av belöningar kallas för byte och innefattar användning 

av maktresurser. Denna typ av bytessituation som innefattar ömsesidig användning av belönings-

resurser kan betraktas som ”positiv-summekonflikt”, där båda parterna kan vinna fördelar utan att 

försämra den andres position (Korpi, 1987). En maktresurs kan vara vad som helst, det enda kri-

teriet är att det är en egenskap som någon annan vill ta del av. Korpi definierar maktresurser som 

”egenskaper (förmågor eller medel) hos en aktör (individ eller kollektiv), som gör det möjligt för 

aktören att belöna eller bestraffa andra aktörer”. 

Med utgångspunkt från dessa teoretiska resonemang kan man säga att fördelningen av förvärvs-

arbete och hemarbete kan ses som ett resultat av ett ständigt förhandlande och skillnader i resur-

ser mellan makarna eller samborna. Kort kan man säga att den i familjen som har de största 

resurs tillgångarna kommer att lägga ner minst tid på det obetalda arbetet i hemmet. 

Humankapital teori 

Begrepp humankapital kom i bruk på 1950-talet och knöts speciellt till ekonomen Gary S. 

Becker. Humankapital teori brukar vanligtvis användas då man vill titta på relationer inom 

familjen eller om man vill titta på en grupp individers position på arbetsmarknaden eller hur löner 

distribueras mellan könen. Humankapital kan ses som något som man kan investera i för att 

maximera avkastningen, både inom hemmet eller på arbetsmarknaden. Humankapital vilar på en 

överenskommelse om att man måste göra vissa avsiktliga uppoffringar för att kunna skapa pro-

duktiva förutsättningar, som är förankrade i människan. Dessa investeringar kan leda till bättre 

förutsättningar senare i livet. Utbildning och yrkeserfarenhet är två typiska exempel på utveck-

lande av sitt humankapital (Schultz, 1974). Den optimala investeringen av humankapital för fam-

iljemedlemmarna är inte endast beroende av den mänskliga eller finansiella kapaciteten av fam-

iljen, utan man måste också ta hänsyn till kommande utnyttjande av det kapital som ackumuleras. 

Därför är förväntade framtida familje- och marknadsaktiviteter för varje individ, viktiga determi-

nanter för hur man ska investera i humankapitalet (Mincer & Polachek ,1974). För att optimera 

hushållet så måste man ta hänsyn till de olika familjemedlemmarnas färdighet och konflikter i 

deras motiv. Övervakning av familjemedlemmarna antas inte behövas då de villigt fördelar sin tid 

och sina resurser för att maximera vinsten för hushållet. Beckers teori går ut på att genom special-

isering maximera produktiviteten inom familjen. Dessa är baserade på två typer av humankapital, 
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hushålls kapital och arbetsmarknads kapital. Där varje person maximerar nyttan genom att välja 

den optimala vägen och den optimala fördelningen av tid genom alla åldrar, mellan arbetsmark-

naden och hushållet (Becker, 1991). Man har från tidigare analyser funnit att kvinnor i huvudsak 

investerar i humankapital som höjer hushållets effektivitet och att män huvudsakligen investerar i 

kapital som gör honom mer effektiv på arbetsmarknaden. På det sättet maximeras familjens till-

gångar av tjänster och varor (Becker, 1991). Lönenivåerna är lägre för kvinnor delvis på grund av 

att de investerar mindre än vad män gör i arbetsmarknads human-kapital, medan produktiviteten 

av hushållsarbetstiden antagligen är större för kvinnor delvis på grund av att de investerar mer än 

män i hushållskapital. Specialisering i ett visst humankapital har visat ge ökade vinster, därmed 

finns starka incitament för en arbetsdelning, även bland nästan identiska individer (Becker, 

1991). Det räcker dock inte att använda sig av Beckers teorier om humankapital när man tittar på 

förhållanden inom familjen. De är baserade på amerikanska förhållanden och de svenska och de 

amerikanska förhållandena skiljer sig åt många avseenden. I Sverige finns inte hemmafruar i 

samma utsträckning som i USA och de ekonomiska förutsättningarna är väldigt olika. Ameri-

kanska förhållandena återspeglar inte alltid det svenska samhället på ett korrekt sätt och är 

således inte alltid applicerbara på det svenska samhället. Dessa aspekter bör tas i beaktning när 

man utgår från Beckers humankapitalteorier. 

Dessa teoretiska diskussioner leder fram till att också humankapital teorin tyder på att den med 

lägst inkomst- och utbildningsnivå samt position i arbetslivet tenderad att lägga ner flest timmar i 

det obetalda hemarbetet. Humankapitalteorin är en ekonomisk teori som förklarar kvinnornas 

sämre betalda arbeten och lägre befattningar med att kvinnorna har ett större familjeengagemang. 

Orsaken är enligt teorin att kvinnorna på grund av sin roll i familjen investerar mindre i utbild-

ning och yrkeserfarenhet än männen. Samtidigt som arbetsgivarna väljer arbetskraft utefter det 

humankapital denne innehar (Ahrne & Roman, 1997). Ytterligare kritik kan ges till Beckers teori 

då den inte kan förklara varför kvinnor utför mer hushållsarbete även då hon innehar större 

resurser än mannen. 

Tidigare forskning 

På senare tid har det utförts en mängd studier på området hemarbete. Inriktningen för de flesta 

studier har varit hur olika könsroller påverkar fördelningen i hemmet eller hur barn påverkar eller 
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förändrar fördelningen. Syftet med denna uppsats är inte att beskriva föredelningen av hemarbete 

ur ett könsperspektiv, trots det anser jag att de studier som nedan kommer att redogöras för är av 

högsta relevans, i syfte att finna stöd för hypoteserna i denna uppsats. 

Tid i förvärvsarbete, utbildning och hemarbetstid 

Martin Hörnqvist genomförde 1997 en utredning om familjeliv och arbetsmarknad för män och 

kvinnor baserat på LNU 1991
1
. Här kunde man tydligt se att hög lön, lång arbetstid och lång res-

väg är förknippade till mindre tid i hushållsarbetet. Man kunde också se effekter av antalet stu-

diemånader, men dessa effekter var dock något svagare. Hans slutsats blev således att stark an-

knytning till arbetsmarknaden leder till mindre tid kvar för hushållsarbete. Ju mer produktiva 

kvinnorna är på arbetsmarknaden desto mindre tid ägnar de åt hushållsarbete (Hörnqvist, 1997). 

Högutbildade män tenderar dock att utföra mer hushållsarbete än andra män, men man kunde 

också se att män som hade underställda utförde mindre hushållsgöromål än män som inte hade 

underställda (Hörnqvist, 1997). Kvinnor tenderar att anpassa sitt deltagande på arbetsmarknaden 

efter de krav som familjelivet ställer, medan männen tenderar att engagera sig mer i arbetet när 

familjen växer. I resultaten från en av analyserna i sin studie finner Hörnqvist således belägg för 

att kvinnor som har höga inkomster, som är högutbildade och har lång arbetstid ägnar mindre tid 

år hushållsarbete. (Hörnqvist, 1997). En sammanfattning av resultaten säger således att de funnit 

belägg för att variationen i hemarbetets omfattning är intimt förknippade med 

familjesammansättning. 

Utbildningsnivå och hemarbete 

Flood och Gråsjö (1997) har i ”Tid för barn, tid för arbete” gjort en omfattande undersökning av 

svenska hushålls tidsanvändning. De har ägnat särskilt intresse åt att studera vilka effekter som 

ett barn har på hushållens tidsanvändning. Analyserna är baserade på data från en upprepad 

tidsanvändningsstudie från 1984 och 1993. Även om denna inriktning skiljer sig från den jag har 

valt så kan man ändå finna stöd för de uppsatta hypoteserna. Analyserna är baserade på 

tidsanvändningsstudier som ingår i HUS-undersökningen
2
. De fann att endast utbildning hade en 

signifikant effekt på tid i hushållsarbetet för männen, både 1984 och 1993. I likhet med 

Hörnqvists studie finner Flood & Gråsjö att ju lägre utbildning mannen har desto mindre tid 

                                                 
1
 LNU 1991 står för Levnadsnivåundersökningen som genomfördes 1991 av institutet för social forskning (SOFI) 

2
 Hushållens Ekonomiska Levnadsförhållanden. En undersökning som används för olika tidsanvändningsstudier. Här 

användes den för att belysa hur tiden fördelas inom hushållet samt eventuella förändringar under perioden 1984-

1993. 
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ägnar han åt hushållsarbete. De kunde också se att icke-arbetsinkomsten har en negativ inverkan 

på hushållsarbetet. Män som var ej aktiva gjorde inte mer hushållsarbete än andra män. Däremot 

har det visat sig att högre lön hade ökat deras insats i hushållsarbete. Barnomsorg visade sig 

också ha en signifikant effekt på hushållsarbetstid, kvinnor med barnomsorg ägnar 2-3 timmar 

mindre tid per vecka åt hushållsarbete jämfört med dem som inte har barnomsorg (Ahrne & 

Persson, 1997). 

Utredningen ”Hemmet, Makten och Barnen” tar också upp förhållanden inom familjen och för-

delning av hushållsarbete. Utredning ingår i kvinnomaktutredningen, som hade för avsikt att kart-

lägga och analysera fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor 

och män. Även här finner man belägg för att kvinnans utbildning, inkomst och yrkesstatus har en 

inverkan på möjligheterna att påverka sin mans insatser på hemmaplan. Ahrne & Roman tar 

också i sin bok upp resultat från andra undersökningar där analyserna har visat på att par där båda 

är välutbildade och har liknande yrkesstatus delar mest lika på hemarbetet (Ahrne & Roman, 

1997). Dessa resultat pekar på att kvinnornas ökade tillgång till maktresurser inverkar på fördel-

ningen inom familjen.  

Barnafödande och hemarbete 

Att barn har en negativ inverkan på fördelningen av det obetalda hemarbetet har bekräftats av 

flertalet studier. Johanna Forsell (2002) fann att även om hushållet i stor utsträckning delat på 

hushållsarbetet innan barn kom till familjen, så finns starka tendenser till att hushållsarbetet blir 

kvinnans arbetsuppgifter efter det att barn kommit in i familjen. Dessa resultat överensstämmer 

med resultat från Göran Ahrnes & Christine Romans studie av familjen (Ahrne & Roman, 1997). 

De tidigare studierna på hemarbete och familj har ofta som syfte att analysera den ojämna fördel-

ningen i hushållet. Kön är oftast den centrala utgångspunkten för att förklara olika fenomen inom 

hushållets sfär. Ytterligare en vanlig utgångspunkt är hur barn påverkar fördelningen av hemar-

betet mellan kvinnan och mannen. Denna uppsats syftar istället på att studera hur kvinnans 

situation på arbetsmarknaden och hennas utbildningsnivå påverkar hennes tid hon lägger på 

obetalt hemarbetet. Uppsats kommer dock såsom många andra studier även titta på hur 

fördelningen av hemarbetet ser ut mellan kvinnan och mannen beroende på hur kvinnans 

utbildning och sociala status ser ut i jämförelse med mannens.  
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Datamaterial och metod 

Datamaterial och bortfall 

Analyserna i denna studie baseras på Levnadsnivåundersökningen 2000 (LNU 2000). LNU 

genomförs av forskare vid levnadsnivåprojektet vid Institutet för Social Forskning (SOFI), 

Stockholms Universitet. Den genomfördes för första gången 1968 på uppdrag av Lågin-

komstutredningen och har sedan dess genomförts ett antal gånger. LNU 2000 är den femte i ra-

den. LNU består av ett riksrepresentativt urval av den vuxna befolkningen i Sverige, i åldrarna 

18-75 år och är utvalda genom ett slumpmässigt urval. Undersökningen görs genom strukturerade 

intervjuer som utförts av statistiska Centralbyrån (SCB). Respondenterna frågas ut om sina fak-

tiska levnadsförhållanden inom en rad olika områden såsom ekonomi, boende förhållanden, arb-

etsförhållanden, hälsa och familjeförhållanden. I LNU 2000 ingår även ett partnerformulär för att 

komplettera det ursprungliga formuläret. Förutom de intervjuer som gjordes direkt med LNU:s 

urval, lämnades en postalenkät ut till intervjupersonens make/maka/sambo. På så sätt komplet-

teras bilden av hushållets välfärd med direkt information från partnern. 2736 personer svarade på 

denna enkät. Det totala antalet individer i urvalet år 2000 uppgick till 6711 stycken, svarsandelen 

var 76,6 %. Andelen svarande i LNU har minskat med åren, detta är en generell trend som man 

kan se bland intervjuundersökningar. År 1968 var svarsandelen 90,8 % sedan dess har 

svarsandelen som sagt minskat och i LNU 2000 deltog som nämnt tidigare 76,6 % av det 

ursprungliga urvalet i undersökningen. Trots fallande svarsandelar så betraktas detta som ett högt 

deltagande. Det externa bortfallet uppgick alltså till 23,4 %. Det externa bortfallet definieras som 

den del av urvalsstorleken som inte har gått att få tag på eller som vägrat att delta i 

undersökningen. Stora externa bortfall kan leda till att resultaten blir snedvridna, på grund av 

skillnader mellan respondenterna och de individer som valt att inte besvara enkäten. En generell 

regel är att ju större bortfallet är desto större är effekterna av de systematiska felen, selektions 

bias. För stora bortfall kan innebära svårigheter när man vill göra generaliseringar till hela den 

studerade populationen. Det behöver vi dock inte oroa oss för i denna uppsats då deltagandet 

anses vara högt. Den högsta andelen svarande erhölls i ungdomsurvalet (83,2 %) och den lägsta i 

invandrar urvalet (65,7 %). Av de 23,4 % i urvalet som inte deltog i LNU2000 utgörs 16 % av 

sådana som avböjt att medverka, 5,7 % kunde inte anträffas och 1,7 % var förhindrade att 
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medverka. Det interna bortfallet varierar mellan enskilda frågor. Internt bortfall definieras som de 

fall där respondenten av någon anledning inte besvarar vissa frågor eller delfrågor i enkäten. Det 

kan bero på att de inte vill svara på en speciell fråga, att frågan är otydligt formulerad, eller till 

och med är felkonstruerad och inte täcker in alla svarsalternativ. Ytterligare en orsak kan vara att 

respondenten är ouppmärksam och missat att fylla i en fråga. Även det interna bortfallet kan leda 

till en snedvridning av resultatet. Det interna bortfallet är inte heller något som ska vara något 

problem då LNU 2000 är genomförd med intervjuer. Det interna bortfall som finns beror istället 

på att respondenten av en eller annan orsak inte ska besvara en viss specifik fråga, det kan bero 

på exempelvis att en fråga består av att redogöra för barn i hushållet och om respondenten då inte 

har några barn i hushållet så leder det till att man går vidare till nästa fråga. I bilagorna kommer 

bortfalls statistik att redovisas för de frågor som år relevanta för denna uppsats (för en mer detal-

jerad beskrivning av LNU se Fritzell och Lundberg, 1994 eller www.sofi.su.se/forskning/tre-

forskningsavdelningar/lnu/data/lnu-2000. 

I denna uppsats har jag valt att exkludera vissa grupper av individer, se tabell 1. Jag har av 

naturliga skäl exkluderat männen i urvalet då det är kvinnorna som är de centrala, då syftet är att 

studera kvinnornas strategi för hemarbetet beroende på hennes situation på arbetsmarknaden och 

utbildningsnivå. Jag har också valt att sortera bort de som inte lever i ett parförhållande, det vill 

säga dem som uppgett att de är ogifta, frånskilda, singlar och änkor/änklingar. Det på grund av att 

man endast i ett parförhållande kan urskilja en uppdelning av det obetalda hemarbetet.  

Tabell 1. Antal exkluderade i varje grupp samt procentuell andel av det totala antalet.  

    Antal   % 

Män    2602     50,6
a
 

Singlar (kvinnor)  782    30,1
b
 

a
 100 % = 5142 personer 

b
 100 % = 2540 personer 

Det innebär att det slutliga urvalet består av 1758 individer. Dessa består av gifta eller samboende 

kvinnor mellan 18-75 år.  
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Metod 

Resultatdelen inleds med tre hypotesprövningar, dessa presenteras med gamma och signifikans-

nivå. Gamma anger samvariationen mellan den beroende och den oberoende variabeln. Ett 

signifikant samband innebär att man kan anta hypotesen, dvs. förkasta nollhypotesen att inget 

samband föreligger. Hypotesprövning kommer att genomföras för att pröva antagna sambanden 

mellan beroende och oberoende variabler. I syfte att testa om sambanden kvarstår då man kon-

stanthåller för andra faktorer görs en linjär regression. Regressionsanalys är lämplig att använda 

då man vill predicera värdet på en beroende variabel utifrån kunskap om värdet på en eller flera 

oberoende variabler. I tabell 5 presenteras R
2
 som anger hur stor del av variationen som förklaras 

av alla faktorer samtidigt. Ett värde på R
2
 = 1 innebär att all variation förklaras med medtagna 

faktorer. Jag kommer även här att redovisa ostandardiserade beta koefficienter. Man ska dock ta 

hänsyn till antalet individer i de olika modellerna, då det kan vara vanskligt att göra jämförelser 

emellan modellerna då antalet individer varierar kraftigt. 

OPERATIONALISERINGAR AV VARIABLERNA 

Nedan följer en genomgång av hur de beroende- och oberoende variabler som ingår i analyserna 

har mätts, samt hur de olika indexen har skapats och hur de sedan har använts i analyserna. Efter 

följer en genomgång av kontrollvariablerna ålder, hemmavarande barn samt om kvinnans sociala 

status är högre än mannens.  

Beroende variabel 

Denna studie innehåller en beroendevariabel som avser att mäta antal timmar av obetalt hemar-

bete per vecka. Denna variabel är konstruerad genom en summering av frågorna 240 b, 241 b, 

242 b, 243 b.
3
 Variabeln talar om hur många timmar per vecka som kvinnan utför obetalt arbete i 

hemmet.
4
 Jag har valt att sätta ett sätta ett maxvärde på 60 timmar i hemarbete, då man kan 

misstänka att en överskattning av insatserna har gjorts eller att en felkodning har skett. För att 

minska eventuella felkällor så har jag då valt att exkludera de fall som verkar orimliga. 

Kategoriseringen nedan kommer att användas i korstabuleringarna.  

                                                 
3
 I analyserna inkluderas enbart  kvinnor som deltagit i LNU 2000, männen har exkluderats. 

4
 I det obetalda hemarbetet inkluderas matinköp, matlagning, diskning, tvätt, strykning, annan klädvård, städning, 

reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet (LNU 2000). 
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 Hög. 11-60 timmar/vecka 

 Medel. 5-10 timmar/vecka 

 Låg. 0-4 timmar/vecka 

 

I den linjära regressionsanalysen kommer totalt antal timmar av obetalt hemarbete per vecka att 

användas som en metrisk variabel. 

Oberoende variabler 

Analyserna av materialet består av ett antal oberoende variabler som har valts ut mot bakgrund av 

teorier och tidigare forskning på området, då de har visat sig vara av stor betydelse.  

Civilstånd  

Jag har valt att endast inkludera dem som är gifta eller samboende vid intervjutillfället i uppsat-

sen då det endast är kvinnor som lever i ett parförhållande som är relevanta när man tittar på hur 

hemarbete påverkas av yttre faktorer eller hur fördelning av hemarbete ser ut mellan könen. 

Kvinnans sociala status 

Kvinnans sociala status är indelad utefter den socioekonomiska SEI klassificering. Kodningen av 

denna variabel är gjord av SOFI
5
. Att använda SEI klassificering för att bedöma en individs soci-

ala status är bra då den är en objektiv bedömning av respondentens yrke. I regressionsanalysen 

kommer arbetare att vara referens kategori, dvs. de övriga klasserna studeras i förhållande till ar-

betare. (För information om indelning av SEI koderna se bilaga tabell 6).  

 Arbetare SEI  

 Företagare SEI  

 Tjänsteman medel/lägre SEI  

 Högre tjänsteman SEI  

 

Högsta avslutade utbildning för kvinnan 

Kvinnans högsta avslutade utbildning har jag valt att koda om för att få ett mindre antal katego-

rier, då det underlättar vid analyserna. I regressionsanalysen kommer postgymnasialutbildning att 

vara referenskategori, dvs. de övriga utbildnings nivåerna kommer att studeras i förhållande till 

postgymnasial-utbildning. Följande fem kategorier användes; 

 Ingen utbildning/endast grundskola 

                                                 
5
 SOFI, Institutet för social forskning vid Stockholm universitet. 
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 Folkskola/kortare yrkesutbildning 

 Teoretisk gymnasieutbildning 

 Postgymnasial utbildning 

 Universitet/forskarutbildning 

 

Ordinarie antal timmar/vecka i förvärvsarbete för kvinnan 

Ordinarie antal timmar i förvärvsarbete/vecka baseras på en fråga där respondenten fått fylla i 

antal timmar per vecka. I frågeformuläret finns även frågor angående övertid. Att även denna 

fråga ställs i samband med ordinarie arbetstid minskar risken för att man av misstag räknat med 

övertiden på den ordinariearbetstiden. Jag har valt att sätta ett maxvärde på 60 timmar/vecka i 

förvärvsarbete. Sedan har jag gjort en kategorisering av den ordinarie arbetstiden för att man ska 

kunna se om det finns något samband mellan denna och den beroende variabeln totalt antal 

timmar i obetalt hemarbete per vecka. Denna kategorisering används i den deskriptiva delen. 

Antalet förvärvsarbetade timmar är således indelat i följande kategorier; 

 Kort deltid. 3-20 timmar/vecka 

 Deltid. 21-30 timmar/vecka 

 Lång deltid. 31-39 timmar/vecka 

 Heltid. 40- timmar/vecka 

 

I den linjära regressionsanalysen kommer antal timmar i förvärvsarbete att behandlas som en 

metrisk variabel. 

Kontrollvariabler 

Hemmavarande barn 

Jag har valt att ta med barn som en kontrollvariabel då det visats sig i flertalet studier att barn har 

en signifikant inverkan på fördelningen av det obetalda hemarbetet (Forsell, 2002; Ahrne & 

Roman, 1997; Flood & Gråsjö, 1997). Genom att ta med barn kan man se om effekterna kvarstår, 

försvagas eller förstärks när barn inkluderas i analysen. Med barn avses i denna uppsats hemma-

varande barn 16 år eller yngre. Hemmavarande barn kommer i analysen att fungera som referens-

kategori. Följande två kategorier användes; 

 Hemmavarande barn 

 Ej hemmavarande barn 
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Ålder 

Ålder ingår också i analysen som en kontrollvariabel då man kan misstänka att hemarbete på-

verkas av ålder. Ålder har en relevans då olika åldersgrupper tenderar att skilja sig åt i sin syn på 

fördelning av det obetalda hemarbetet. Det framkommer också från studier att äldre och medel-

ålders par ofta har en mer konventionell fördelning av det obetalda hemarbete, jämfört med yngre 

par (Ahrne & Roman, 1997). Även andra studier har visat på att ålder har en signifikant inverkan 

på fördelningen av hemarbete och hur många timmar per vecka man lägger ner på hemarbete. 

Rydenstam fann i sin studie att kvinnor i olika åldersgrupper har mer obetalt och mindre betalt 

arbete än män i samma åldersgrupper. Man fann också tydliga skillnader mellan olika livsfaser. 

Generellt kan man säga att äldre använder mer tid till hushållsarbete än yngre (Rydenstam, 1992). 

I den linjära regressionsanalysen kommer variabeln ålder att behandlas som en metrisk variabel. 

 

Kvinnans sociala status högre än mannens 

Jag har valt att i analyserna även ta hänsyn till om kvinnans sociala status är högre än partnerns 

(kvinnans SEI dominant), på grund av att det i tidigare studier visat att när kvinnans sociala status 

är dominant över mannens så har det en positiv inverkan på mannens deltagande i hushållsarbete 

(Nermo i Fritzell & Lundberg, 1994). Som referenskategori i regressionsanalysen kommer 

”kvinnan lägre SEI än mannen” att användas, då det är det mest förekommande i detta 

datamaterial. 

 Kvinnan lägre sociala status än mannen (referens kategori) 

 Kvinnan högre sociala status än mannen 

Metodologiska problem och begränsningar 

Den sociologiska forskningsprocessen genomgår en mängd faser i sökandet efter generella mön-

ster av fenomen och i försök att hitta förklaringar till den sociala verkligheten. Dessa olika faser i 

processen kan medföra att man snedvrider, förvränger eller till och med omintetgör de bilder av 

verkligheten som forskaren försöker skapa. Konsekvenserna av detta kan bli en felaktig beskriv-

ning av verkligheten. Faktorer som kan bidra till denna snedvridning kan vara dåliga ope-

rationella definitioner, forskarens egna subjektiva värderingar eller att man använder sig av fel-

aktiga analysmetoder. Dessa felalstrande faktorer under forskningsprocessen brukar falla under 

rubriken mätfel (Björkman, 1996). Fördelen med att använda LNU 2000 är att datamaterialet är 
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representativt för hela befolkningen och att både det interna och det externa bortfallet är relativt 

litet. En annan fördel är att datamaterialet täcker många områden, vilket gör det väldigt använd-

bart i flertalet undersökningsområden. Bristerna i datamaterialet är att frågorna redan är be-

stämda, till skillnad från när du själv sammanställer ett frågeformulär där du kan skriva frågorna 

precis så som du själv vill för att de på bästa sätt ska besvara det du vill ta reda på. Att frågorna är 

självskattningsfrågor kan också medföra problem, då det kan leda till under- eller överskattning 

av t ex. förvärvsarbete eller hemarbete. Det finns fyra frågor rörande obetalt hemarbete, dessa är: 

”ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas åt matinköp, matlagning och dig i Ditt 

hushåll?”, ”Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas sammanlagt åt tvätt, stryk-

ning och annan klädvård i Ditt hushåll?”, ”Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka 

ägnas sammanlagt åt städning i Ditt hushåll?” samt ”ungefär hur många timmar i genomsnitt 

per vecka ägnas sammanlagt åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom 

som tillhör Ditt hushåll?”. Samtliga av dessa frågor kompletteras också med frågan ”Ungefär hur 

många av dessa arbetstimmar står Du själv för?”. Dessa är typiska frågor som gärna leder till 

överskattningar av sina egna prestationer. Detta är en svaghet men jag tror inte att det kommer att 

utgöra något problem. Ytterligare en brist i datamaterialet är att man valt att inte dela upp frå-

gorna angående hemarbete på veckodag respektive helg. Det har i tidigare studier visat sig att 

mäns arbete är koncentrerat till veckodagarna och att de har mycket ledig tid under veckosluten. 

Kvinnornas arbete är mer jämt spritt över veckans olika dagar (Rydenstam, 2002). Om denna 

uppdelning funnits hade mer avancerade statistiska analyser varit möjliga.  

Jag har i denna uppsats valt att inte exkludera invandrarkvinnor även om tidigare studier visat att 

på grund av kulturella/etniska skillnader så har det varit klokt att inte inkludera dem i urvalet då 

man kan misstänka att de skiljer sig avsevärt från de övriga i urvalet. Sådana avvikelser från det 

genomsnittliga beteendet kan leda till en snedvridning av resultaten och en felaktig tolkning av 

analyserna. Men analyserna visar inte på några signifikanta skillnader mellan svenskfödda 

kvinnor och kvinnor med utländsk bakgrund som ingår i datamaterialet, när det gäller antal 

timmar i hemarbete, utbildningsnivå, social status (SEI) och ordinarie antal timmar i förvärvs-

arbete. En förklaring till detta kan vara att de flesta med utländsk bakgrund i LNU 2000 har sitt 

ursprung från Norden eller Europa. Det innebär att de har ungefär samma karaktäristiska, samma 

kulturella normer och värderingar som infödda svenskar. 



17 

 

Resultat 

Hypotesprövningar 

Genom teori och tidigare forskning på området hemarbete/hushållsarbete så har jag format mina 

hypoteser samt valt ut faktorer som jag tror har en inverkan på den beroende variabeln obetalt 

hemarbete Jag har formulerat tre hypoteser, dessa testas i den ordning som tidigare angetts. 

Hemarbete och social status 

I nedanstående tabell redovisas fördelningen antal timmar i hemarbete per vecka och social 

status. I hypotes 1 antas att kvinnor med hög social status (SEI) tenderar att lägga färre timmar på 

hemarbete än kvinnor med låg social status (SEI). 

Tabell 2. Fördelningen social status (SEI) och hemarbetstid per vecka (v), i procent. Gamma 

presenteras också som ett mått på sambandet mellan beroende- och den oberoende variabeln. 

Antal timmar i 

hemarbete/v 
SEI för kvinnan 

 Arbetare Företagare 
Tjänsteman 

medel/lägre 

Högre 

tjänsteman 
Totalt 

Hög  26,2 26 16,2 10,2 21,2 

Medel 30,9 30,8 27,4 25,9 29,2 

Låg 42,9 43,3 56,4 63,9 49,5 

      

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

n 763 104 525 147 1539 

γ = (-) 0,239   

Sig.  0,000 

 

Tabell 2 visar på ett signifikant samband (γ = (-) 0,239) mellan graden av hemarbete och social 

status (SEI). När antal timmar i hemarbete jämförs med kvinnans sociala status (SEI) kan man se 

att sambandet är negativt. De som tillhör grupperna högre tjänsteman och tjänstemän medel/lägre 

har en överrepresentation i kategorin lågt antal timmar i hemarbete per vecka. Man kan också 



18 

 

tydligt se att arbetare (26,2 %) i mycket högre grad än högre tjänstemän (10,2 %) sällar sig till 

kategorin högt antal timmar per vecka i hemarbete. Dessa resultat följer de tidigare studier som är 

gjorda, samt teorier om tidsanvändning. Becker (1991) kommer i sina teorier fram till att specia-

lisering av ett visst humankapital har visat ge ökade vinster, därmed finns starka incitament för en 

arbetsdelning, även bland nästan identiska individer (Becker, 1991). Hörnqvist (1997) kom fram 

till slutsatsen att stark anknytning till arbetsmarknaden leder till att mindre tid blir över till hus-

hållsarbete. Ju mer produktiva kvinnorna är på arbetsmarknaden desto mindre tid ägnar de åt 

hushållsarbete visar resultaten från en av analyserna. Hörnqvist finner också att kvinnor som har 

hög inkomst, är högutbildade och har lång arbetstid ägnar mindre tid åt hushållsarbete 

(Hörnqvist, 1997). 

Hemarbete och utbildningsnivå 

I nedanstående tabell redovisas fördelningen antal timmar i hemarbete per vecka och utbildnings-

nivå. I hypotes 2 antas att kvinnor med hög utbildnings nivå tenderar att lägga färre timmar på 

hemarbete än kvinnor med låg utbildnings nivå. 

Tabell 3. Fördelningen utbildningsnivå och hemarbetstid per vecka, i procent. Gamma 

presenteras också som ett mått på sambandet mellan beroende- och oberoende variabel. 

Antal timmar i 

hemarbete/v Utbildningsnivå 

 

Ingen 

utbildning/ 

grundskola 

Folkskola & 

Kort yrkesutb 

Teoretisk  

gymnasieutb 

Post  

gymnasial utb 

Universitet/ 

Forskar utb 
Totalt 

Hög  33,6 24,7 15,3 15,2 13,8 21,0 

Medel 28,9 30,8 27,0 27,6 25,0 29,1 

Låg 37,5 44,5 57,7 56,2 61,2 49,9 

       

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

n 128 814 163 402 196 1703 

γ = (-) 0,219  

Sig.  0,000 
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Tabell 3 visar på ett signifikant samband (γ = (-) 0,219) mellan graden av hemarbete och utbild-

ningsnivå. När antal timmar i hemarbete jämförs med utbildningsnivå kan man inte urskilja några 

markanta skillnader i de lägre utbildningsnivåerna. När man tittar på de högre utbildningsnivå-

erna blir det en överrepresentation i kategorin med lågt antal timmar per vecka i obetalt hemar-

bete, det är något som man förväntat sig efter att ha studerat tidigare studier på området. Där har 

man funnit att utbildning har en signifikant negativ inverkan på hemarbete. Det finns också teo-

rier som talar för att utbildningsnivå har en negativ inverkan på hushållsarbete. Maktskillnader 

bygger på olika tillgång på maktresurser mellan de olika parterna i familjen, maktresurser kan 

definieras som inkomst- och utbildningsnivå samt yrkesposition relativt till partnern (Hörnqvist, 

1997). Med maktövertag menas att man genom större tillgång till maktresurser har större chans 

att få sin vilja igenom, än den parten som är underlägsen i tillgång till maktresurser. En hypotes i 

Blood & Wolfes resursteori för äktenskaplig makt är att hushållsarbetets fördelning är en funk-

tion av makarnas/sambornas relativa resurser i form av inkomster, utbildning och status (Ahrne & 

Roman, 1997). 

Hemarbete och ordinarie förvärvsarbetstid per vecka 

I nedanstående tabell redovisas fördelningen antal timmar i hemarbete per vecka och förvärvsar-

betstid. I hypotes 3 antas att kvinnor vars ordinarie förvärvsarbetstid är hög tenderar att lägga 

färre timmar på hemarbete än kvinnor som arbetar deltid. 

Tabell 4. Fördelningen ordinarie förvärvsarbetstid och hemarbetstid i procent. Gamma presenter-

as också som ett mått på sambandet mellan beroende- och oberoende variabeln. 
Antal timmar i 

hemarbete/v 
Ordinarie förvärvsarbetstid per vecka 

 Kort deltid Deltid Lång deltid Heltid Totalt 

Hög  26,5 17,6 13,9 11,7 14,7 

Medel 27,6 39,2 30,0 24,3 28,8 

Låg 45,9 43,1 56,1 64,1 56,6 

      

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

n 98 204 280 523 1105 

γ = (-) 0,232   

Sig. 0,000 
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Tabell 4 visar på ett signifikant samband (γ = (-) 0,232) mellan graden av hemarbete och graden 

av förvärvsarbetstid. I jämförelsen mellan arbetstid och antal timmar i hemarbete kan man se ett 

visst negativt samband, där heltids arbete tenderar att leda till att man lägger ner färre antal tim-

mar i det obetalda hemarbetet. Martin Hörnqvist genomförde 1997 en utredning om familjeliv 

och arbetsmarknad för män och kvinnor baserat på LNU 1991
6
. Här kunde man tydligt se att hög 

lön, lång arbetstid och lång resväg är förknippade till mindre tid i hushållsarbetet. Beckers 

humankapitalteori går ut på att genom specialisering maximera produktiviteten inom familjen. 

Dessa är baserade på två typer av humankapital, hushålls kapital och arbetsmarknads kapital. Där 

varje person maximerar nyttan genom att välja den optimala vägen och den optimala fördel-

ningen av tid genom alla åldrar, mellan arbetsmarknaden och hushållet (Becker, 1991). 

Resultat regressionsanalyser 

Genom linjär regressionsanalys avser jag att undersöka effekten av ett antal oberoende variablers 

inverkan på en beroende variabel. Det är här möjligt att skatta en enskild variabels inverkan på en 

beroende variabel när man håller andra relevanta omständigheter konstanta.  

Initialt gjordes bivariata regressionsanalyser i syfte att studera varje enskild variabels inverkan (r
2
) 

på den beroende variabeln, antal timmar i hemarbete (dessa redovisas inte vidare). I de multipla 

regressionsanalyserna inkluderades även variablerna ålder, hemmavarande barn, faders och 

moderns födelseland, kvinnans sociala status högre än mannens, kvinnans sociala status, kvinnans 

högsta avslutade utbildning samt ordinarie förvärvsarbetstid. Analysen visade att den förklarade 

variationen för de enskilda variablerna var marginell. Man kan misstänka att det är någon eller 

några andra faktorer som kan förklara variationen i antalet timmar som kvinnan ägnar åt det 

obetalda hemarbetet per vecka. 

Nedan presenteras resultaten från fyra modeller för att se i vilken utsträckning antal timmar som 

kvinnan lägger på obetalt hemarbete som kan förklaras av de oberoende variablerna som ingår i 

analyserna. 

 

Tabell 5. Kvinnors hemarbetstid och kvinnans sociala status, utbildningsnivå samt ordinarie 

förvärvsarbetstid. Multipel regressionsanalys där samtliga faktorer analyseras tillsammans. 

                                                 
6
 LNU 1991 står för Levnadsnivåundersökningen som genomfördes 1991 av institutet för social forskning (SOFI) 
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Samboende/gifta kvinnor mellan 18-75 år. Ostandardiserade regressionskoefficienter.
a
 LNU 

2000. 

 

a
 I samtliga modeller konstanthålls för kvinnans ålder, hemmavarande barn samt kvinnans socioekonomiska status (SEI).  

+ kategorin uteslöts ur modellen (förelåg ingen korrelation mellan denna kategori och de övriga variablerna i analysen) 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05 

 

I modell 1 i tabell 5, kan man se att det finns ett signifikant samband mellan kvinnans sociala 

status och obetalt hemarbete, även när man kontrollerar för ålder, hemmavarande barn och 

kvinnans sociala status högre än mannens. Variabeln kvinnans sociala status högre än mannens 

har ingen signifikant inverkan på kvinnans obetalda hemarbete, vilket kan bero på 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Oberoende variabler b koeff b koeff b koeff B koeff 

Kvinnans sociala status (SEI)     

Arbetare SEI (Ref. kat.)  0   0 

Företagare SEI -0,591     + 

Tjänsteman mellan/Lägre SEI       -2,651***         -2,392*** 

Högre tjänsteman SEI      -4,064***         -3,909*** 

Kvinnans högsta avslutade utbildnings nivå     

Ingen utbildning/endast grundskola       4,391***    2,666* 

Folkskola/kort yrkesutbildning       2,218***  -0,667 

Teoretisk gymnasieutbildning  -0,007  -1,433 

Postgymnasial utbildning  0  0 

Universitet/Forskar utbildning  -0,905  0,061 

Ordinarie förvärvsarbetstid     

(metrisk)       -0,112***   -0,073* 

Ålder     

(metrisk)        0,186***     0,157***      0,112***          0,114*** 

Barn     

Ej hemmavarande barn (ref. kat.) 0 0 0 0 

Hemmavarande barn       6,149***      6,454***      5,670***         5,850*** 

Kvinnans SEI      

Lägre än mannens (ref. kat.) 0 0 0 0 

Högre än mannens 0,521    -1,794**   -1,690** -0,344 

Intercept       7,494***      6,329***     12,436***        12,522*** 

Adj. R
2
 0,096 0,105 0,109 0,131 

Df 6 7 4 10 

N 1539 1703 1105 1042 
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multikollinearitet
7
 då kvinnans sociala status ingår i analysen. Hemmavarande barn är den 

variabel som enskilt påverkar hur mycket tid kvinnan lägger på hemarbete per vecka. 

Modell 2 så kan man se att det finns ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och antal 

timmar av obetalt hemarbete per vecka, även då man kontrollerar för ålder, hemmavarande barn 

samt om kvinnan har högre social status än sin partner. Kvinnorna i gruppen ingen utbildning/ 

endast grundskola lägger mest tid på hemarbete, jämfört med kvinnor med postgymnasial 

utbildning. Även i denna modell har hemmavarande bar en signifikant inverkan på hur mycket tid 

kvinnan lägger på hemarbete. 

I modell 3 i tabell 5 kan man utläsa att det finns ett signifikant samband mellan ordinarie 

förvärvsarbetstid och hemarbete, även då man kontrollerar för ålder, hemmavarande barn och 

kvinnans sociala status högre än mannens. Även i modell 3 kan man utläsa att variabeln kvinnans 

socioekonomiska status högre än mannens en signifikant negativ inverkan på kvinnans antal 

timmar av obetalt hemarbete.  

I modell 4 har jag valt att inkludera samtliga oberoende variabler för att se hur mycket av varia-

tionen som kan förklaras. Man kan här se att när samtliga variabler inkluderas så förblir endast ett 

fåtal faktorer signifikanta. Det finns ett signifikant negativ samband mellan social status och 

hemarbete. Man kan se att medel/lägre tjänstemän samt högre tjänstemän har ett lägre antal tim-

mar av hemarbete per vecka, än referenskategorin arbetare. Man kan också utläsa att endast den 

lägsta utbildningsnivån (ingen utb./endast grundskola) förblir signifikant då samtliga variabler 

inkluderas. Kvinnor med den lägsta utbildningsnivån ägnar drygt två timmar mer åt hemarbete 

per vecka jämfört med referens kategorin post gymnasial utbildning. Ordinarie förvärvsarbetstid 

förblir signifikant, men påverkan är endast marginell. För varje timme kvinnan förvärvsarbetar så 

minskar hennes antal timmar av hemarbete per vecka med drygt fyra minuter. Ålder har även här 

en positiv signifikant inverkan på hemarbete, med en ökning med sju minuter per vecka. Här kan 

man även se att hemmavarande barn har en inverkan på kvinnans hemarbete, om det finns barn i 

hushållet så ökar kvinnans hemarbete med nästan 6 timmar per vecka, jämfört med om det inte 

finns några barn i hushållet. Totalt så förklarar de inkluderade variablerna ca 13 % av variationen 

i kvinnans obetalda hemarbete per vecka.  

                                                 
7
 Multikollinearitet innebär att när två eller flera av de oberoende variablerna i regressionsmodellen är korrelerade 

med varandra i hög utsträckning. Det är ett problem för att man då inte kan hålla isär effekterna av de två variablerna 

på den beroende variabeln. 
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Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnans position på arbetsmarknaden och utbildning 

påverkar skillnaderna i antalet timmar som kvinnan lägger på obetalda hemarbetet. Utifrån makt- 

och humankapital teorier samt tidigare forskning formulerades ett antal hypoteser rörande det 

obetalda hemarbetet. Analyserna baseras på data från Levnadsnivåundersökningen år 2000.  

Hypotesprövningarna gjorda med traditionella korstabeller visar samtliga att det föreligger ett 

signifikant samband mellan situation på arbetsmarknaden utbildningsnivå och obetalt hemarbete. 

Den första hypotesen; Kvinnor med hög social status (SEI) tenderar att lägga färre timmar på 

hemarbete än kvinnor med låg social status (SEI). Hypotesen antas då man kan se ett signifikant 

negativt samband mellan social status och hemarbete (γ = (-) 0,239). 

Den andra hypotesen; Kvinnor med hög utbildningsnivå tenderar att lägga färre timmar på hem-

arbete än kvinnor med låg utbildningsnivå. Hypotesen antas då man kan se ett signifikant nega-

tivt samband mellan utbildning och hemarbete (γ = (-) 0,219) 

Den tredje hypotesen; Kvinnor vars ordinarie arbetstid är hög tenderar att lägga färre timmar på 

hemarbete än kvinnor som arbetar deltid. Hypotesen antas då man kan se ett signifikant negativt 

samband mellan ordinarie förvärvsarbetstid och hemarbete (γ = (-) 0,232). 

I syfte att testa om sambandet mellan beroende variabeln och de oberoende variablerna kvarstår 

då man kontrollerar för en rad andra viktiga faktorer, gjordes linjära regressionsanalyser. När 

samtliga variabler inkluderas så förblir endast ett fåtal faktorer signifikanta. Det finns ett 

signifikant negativ samband mellan social status och hemarbete. Man kan även se att medel/lägre 

tjänstemän samt högre tjänstemän har ett lägre antal timmar av hemarbete per vecka, än 

referenskategorin arbetare. Man kan också utläsa att endast den lägsta utbildningsnivån (ingen 

utb./endast grundskola) förblir signifikant då samtliga variabler inkluderas, vilket innebär att de 

kvinnor som innehar den lägsta utbildningsnivån tillägnar två timmar mer åt hemarbete per 

vecka, jämfört med referenskategorin post gymnasial utbildning. Ordinarie förvärvsarbetstid 

förblir signifikant, men påverkan är endast marginell. För varje timme kvinnan förvärvsarbetar så 

minskar hennes antal timmar av hemarbete per vecka med drygt fyra minuter. Ålder har även här 

en positiv signifikant inverkan på hemarbete, för varje år man fyller så ökar antalet timmar av 
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hemarbete per vecka med nästan sju minuter. Här kan man även se att hemmavarande barn är den 

faktorn som har den största inverkan på kvinnans hemarbete, om det finns barn i hushållet så 

ägnar kvinnan drygt sex timmar mer åt hemarbete jämfört med barnlösa hushåll per vecka. Totalt 

så förklarar de inkluderade variablerna ca 13 % av variationen i kvinnans obetalda hemarbete per 

vecka. 

Resultaten från analyserna stämmer väl överens med Mincer & Polacheks teorier, att fördelning-

en av arbetet i hushållet, baseras på olika erfarenheter men också av vilka investeringar man väl-

jer att göra i sitt humankapital (Mincer & Polachek, 1974). Becker (1991) tar även han upp detta, 

fast ur ett ekonomiskt perspektiv, men hans slutsatser stämmer ändå väl överens med andra 

resultat inom samma område. Becker menar att eftersom kvinnan tenderar att investera i human-

kapital som rör familjen och mannen investerar i de flesta fall i humankapital som förbättrar hans 

position på arbetsmarknaden, så leder det således till att kvinnan blir mindre attraktiv på arbets-

marknaden, får lägre inkomst, jämfört med mannen. Vilket i sin tur resulterar i att det blir kvinn-

an som utför det mesta i hushållet (Becker, 1991). Det samma kan jag se i mina resultat, att en 

kvinna som har lägre social status eller en lägre utbildningsnivå tenderar att lägga fler timmar på 

hemarbete per vecka. 

Om man istället ser till Walter Korpis (1987) teorier om maktresurser, han talar om bland annat 

våldsmedel, egendom samt arbetskraft som maktresurser. Där han menar att den eller dem som 

besitter dessa resurser får övertaget över den andra parten. Korpis definition av maktresurs som 

en egenskap hos en aktör som gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa andra aktörer, 

kan lätt appliceras på variabeln tid i hemarbete för kvinnan (Korpi, 1987). Det vill säga om kvin-

nan innehar egenskaper/medel i form av yrkesstatus eller pengar så resulterar det i att hon har ett 

större inflytande i hur hon vill disponera sin tid och hon blir starkare i förhandlingen med den 

manliga parten i hushållet. Även Ahrne och Roman (1997) och Hörnqvist (1997) tar upp hur 

maktresurser, såsom inkomst, utbildning och yrkesposition påverkar ens chans att få sin vilja 

igenom (Ahrne & Roman, 1997). En kvinna som befinner sig högt uppe i strattifieringssystemet 

har större valfrihet och inflytande över sin situation i hemmet. Bloods & Wolfes resursteori för 

äktenskaplig makt syftar även den på att den i hushållet med de största relativa resurserna 

kommer att utföra den mindre andelen hushållsgöromål (Blood & Wolfe (1960) i Ahrne & 

Roman, 1997). 
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Hörnqvist (1997) fann i sin studie, liksom jag att det finns ett samband mellan lång arbetstid och 

tid i hemarbete. Hörnqvist kom fram till att ju mer produktiva kvinnorna är på arbetsmarknaden 

desto mindre tid ägnar de åt hushållsarbete (Hörnqvist, 1997). 

Då analyserna i uppsatsen inte visar på några starka samband, så får man förutsätta att det måste 

vara andra faktorer som påverkar hur mycket tid kvinnan lägger på det obetalda hemarbetet, när 

man tittar på detta fenomen ur ett icke könsperspektiv. Eller så är det endast den personliga lägg-

ningen som avgör hur mycket tid man vill lägga på hushållet. Att barn har en stor inverkan på 

tiden i hemmet har framkommit, så kanske är det istället familjekonstellation man bör titta när-

mare på. -Antal barn i hushållet, -ensamstående relativt samboende par. Möjligen skulle det vara 

bättre att använda inkomst istället för SEI, för att mäta var man befinner sig i den sociala strati-

fieringsstegen. Då inkomst bättre mäter den faktiska ekonomiska situationen, som i hög grad 

påverkar beteenden, attityder samt vilken livsstil man väljer att leva. Traditionella könsrollsatti-

tyder är kanske också en variabel som bör tas med när man analyserar detta fenomen, eftersom 

ens attityder som man bär med sig från sin uppväxt tenderar att hålla sig kvar även när man bildar 

egen familj. Fast det förutsätter att man väljer ett jämställdhetsperspektiv. Jenny-Ann Brodin fann 

i sin studie att attityder rörande manligt och kvinnligt påverkar hur fördelningen av hemarbetet 

ser ut (Brodin, 1997). 

Även om det hittills gjorts flertalet studier inom området hemarbete så finns det fortfarande om-

råden och infallsvinklar som måste belysas. Ett område som ytterligare skulle behöva belysas är 

skillnaderna mellan heterosexuella par och homosexuella par, hur fördelningen ser ut och om det 

skiljer sig mellan olika familjekonstellationer, inom hemmets sfär. En annan intressant infallsvin-

kel är assimilation hos olika invandrar grupper, förändras beteendet rörande hushållets fördelning 

vid en flyttning till ett annat land, eller bibehålls de traditioner man har med sig från hemlandet. 

Fortsättningsvis kan vi komma att se en ny trend, allt fler i alla samhällsgrupper använder 

möjligheten att utnyttja RUT-tjänster
8
. Vad kommer det innebära för den framtida 

arbetsfördelningen av hemarbetet och framförallt för kvinnan som ytterligare skapas möjligheter 

att förfoga över sin tid. 

                                                 
8
 Skattereduktion för hushållsarbete, infördes efter motion 2003/04:Sk426. Avdrag för hushållsnära tjänster samt för 

reparation, om- och tillbyggnad.  
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Sammanfattningsvis visar analyserna i uppsatsen på att det föreligger ett samband mellan kvin-

nans situation på arbetsmarknaden, utbildningsnivå och det obetalda hemarbetet. Då sambanden 

endast är marginell så kan dessa resultat inte fristående förklara skillnaderna i hur mycket tid hon 

lägger på hemarbete. De resultat som här har framkommit får istället ha som syfte att ytterligare 

verifiera tidigare resultat. De kan hjälpa till att ytterligare styrka samt bekräfta de teorier och den 

forskning som tidigare är gjorda på området. Slutsatsen är dock att resultaten från min studie kan 

ses som tillförlitliga, då liknande slutsatser har dragits från tidigare studier gjorda på området. 
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BILAGA 

Tabell 6. Fördelning av variabeln respondentens SEI, i LNU 2000, siffrorna basers på endast kvinnorna i 

datamaterialet. Nedan presenteras både antal och andel av dem som ingår i LNU 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Fördelning av variabeln högsta avslutade utbildningsnivå, i LNU 2000, siffrorna basers på endast 

kvinnorna i datamaterialet. Nedan presenteras både antal och andel av dem som ingår i LNU 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Fördelning av variabeln ordinarie förvärvsarbetstid, kategoriserad i LNU 2000, siffrorna basers på endast 

kvinnorna i datamaterialet. Nedan presenteras både antal och andel av dem som ingår i LNU 2000. 

 

Socioekonomisk grupp n % 

Arbetare (11-22, 33) 789 44,9 

Företagare (72-79, 80-89) 110 6,3 

Tjänsteman medel/lägre (46, 36) 538 30,6 

Högre tjänsteman (56, 71) 150 8,5 

Totalt 1587 90,3 

Värden saknas 171 9,7 

Utbildningsnivå n % 

Ingen utbildning/grundskola 135 7,7 

Folkskola/kort yrkesutbildning 846 48,1 

Teoretisk gymnasieutbildning 167 9,5 

Postgymnasialutbildning 409 23,3 

Universitet/forskarutbildning 200 11,4 

Totalt 1757 99,9 

Värden saknas 1 0,1 

Ordinarie förvärvsarbetstid n % 

Kort deltid (3-20 timmar/vecka) 102 5,8 

Deltid (21-30 timmar/vecka) 213 12,1 

Lång deltid (31-39 timmar/vecka) 284 16,2 

Heltid (40- timmar/vecka) 533 30,3 

Totalt 1182 64,4 

Värden saknas 626 35,6 


