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Sammanfattning 

I denna studie är syftet att undersöka om och i så fall hur män och kvinnors betalda 

arbetstid påverkas av att bli föräldrar i Sverige. Med hjälp av en kvantitativ ansats  

studeras faktorer som kan avgöra hur mycket män och kvinnor förvärvsarbetar i 

samband med föräldraskapet samt vad som ligger bakom eventuella könsskillnader. 

Sambandet undersöks med hjälp av personernas föräldrastatus, vilket innebär yngsta 

barnets ålder samt antal barn. Vi justerar även för civilstånd, utbildningsnivå och sektor. 

Denna tvärsnittsstudie är baserad på den senaste datainsamlingen från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010, som är en intervjubaserad undersökning med 

ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning. Vi avgränsar oss till 

förvärvsarbetande personer som är till och med 65 år gamla för att undersöka eventuella 

skillnader i veckoarbetstid i samband med föräldraskapet.  

 

Resultaten visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män i allmänhet när det 

kommer till veckoarbetstid, då män arbetar mer än kvinnor i genomsnitt, men inte några 

skillnader som drivs av föräldraskapet. Vi ser inga skillnader i veckoarbetstid till följd 

av att ha barn i olika åldrar och ingen skillnad med avseende på kön i effekten av att ha 

barn i olika åldrar. Föräldrastatus har därför inte ett signifikant säkerställt samband med 

veckoarbetstiden utan vi diskuterar andra möjliga orsaker till skillnader mellan kvinnor 

och män. När vi däremot studerar kvinnor och män separat finner vi att modellen 

beskriver kvinnors förvärvsarbetande bättre än männens varför olika faktorer verkar 

vara av olika stor betydelse för att förklara skillnader för respektive kön.  

 

Nyckelord 

Arbetstid, föräldraskap, könsskillnader, genusnormer, Levnadsnivåundersökningen  



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 1 

Begrepp och avgränsningar ................................................................. 2 

Disposition .............................................................................................. 2 

Teori ........................................................................................ 3 

Ekonomiska perspektiv på fördelningen av betalt arbete i parrelationer . 3 

Perspektiv om normer kring genus och könskategorier .......................... 4 

Tidigare forskning ...................................................................... 6 

Hypoteser ................................................................................................ 9 

Metod och data ......................................................................... 10 

Data och bortfall ................................................................................... 10 

Urval ..................................................................................................... 11 

Operationaliseringar ............................................................................. 12 

Beroende variabel .............................................................................. 12 

Oberoende variabler .......................................................................... 12 

Metod .................................................................................................... 15 

Resultat ................................................................................... 16 

Deskriptiv statistik över datamaterialet ................................................ 16 

Multivariat analys .................................................................................. 21 

Diskussion och slutsatser ........................................................... 27 

Referenser ............................................................................... 31 

Elektroniska källor ................................................................................ 32



1 

 

Inledning 

Sverige är ett av de länder i världen som är mest jämställt när det kommer till hur involverade 

män är i omsorgen av sina barn. Boye och Evertsson (2013) menar dock att det fortfarande 

finns skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till fördelningen av tid i betalt 

respektive obetalt arbete i Sverige. Rätten till deltidsarbete när en har småbarn finns för såväl 

män som kvinnor men trots detta är det övervägande kvinnor som utnyttjar denna rätt. 

Kvinnor arbetar deltid både oftare och längre än vad män gör (FK, 2013). Socialpolitiska 

reformer med målbilden att jämna ut könsskillnader i exempelvis föräldraledighetsuttag har 

genomförts i Sverige. Trots det är kvinnor än idag i samband med föräldraskapet i genomsnitt 

lediga i 14 månader på heltid medan motsvarande tid för männen är endast tre månader (ibid).  

 

Många tidigare studier pekar på skillnader mellan kvinnor och män angående tid i betalt 

arbete i samband med föräldraskapet, då kvinnor tenderar att arbeta mindre när de har 

småbarn medan män tenderar att arbeta mer övertid samt arbeta mer när de har barn 

(Kaufman och Uhlenberg, 2000). Flood och Gråsjö (1997) visar dock med hjälp av 

tidanvändningsstatistik upp ett överraskande resultat vilket tyder på att även män går ner i 

arbetstid då de har barn under tre år, jämfört med sina barnlösa motsvarigheter. 

 

I den här uppsatsen undersöker vi om män och kvinnor fortfarande agerar utifrån traditionella 

könsroller om att män skall försörja familjen medan kvinnan har huvudansvaret för barnen. Vi 

bidrar till forskningsfältet genom att använda det senaste datamaterialet från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) från 2010 för att ta reda på hur det ser ut i Sverige idag 

angående eventuella skillnader i förvärvsarbetstid mellan män och kvinnor i samband med 

föräldraskapet. Vi ämnar även undersöka ett antal socio-ekonomiska faktorer för att förklara 

eventuella skillnader. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur män och kvinnors förvärvsarbetstid 

påverkas av att bli föräldrar. Vi vill även ta reda på vilka faktorer som är avgörande för hur 
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mycket män och kvinnor förvärvsarbetar i samband med föräldraskapet samt vad som ligger 

bakom eventuella könsskillnader. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur påverkar föräldraskapet mäns och kvinnors förvärvsarbetstid? 

2. Kan eventuella könsskillnader förklaras av faktorer som utbildningsnivå, civilstånd 

och sektor? 

Begrepp och avgränsningar 

Vi fokuserar på förvärvsarbetande personer i Sverige till och med den generella 

pensionsåldern 65 år, och vi har även avgränsat oss till enbart de som har en förvärvsarbetstid. 

Med förvärvsarbetstid avses betalt arbete. När begreppet förälder används i någon form 

åsyftas föräldrar med alla typer av barnstatus. Det inkluderar således föräldrar till egna barn, 

maka/make/sambos barn och adoptivbarn. 

Disposition 

Studien inleds med att beskriva och förklara ekonomiskt inriktade perspektivet. Vi går in på 

Gary S. Beckers humankapitalteori i allmänhet och hans specialiseringsteori i synnerhet 

(1985) och det relativa resursperspektivet (Blood och Wolfe, 1960; Lundberg och Pollak, 

1996). Vidare beskrivs perspektiv angående normer kring genus och könskategorier genom 

Connells (1999) begrepp och definitioner av maskuliniteter samt det genuskonstruktivistiska 

perspektivet (West och Zimmerman, 1987).Därefter går vi in på tidigare forskning inom 

området för mäns och kvinnors skillnader i förvärvsarbetstid i samband med föräldraskapet, 

vilket vi gör för att positionera oss i relation till tidigare forskning och förklara hur vår 

uppsats kan bidra till forskningsområdet för normer kring faderskap och moderskap. Innan vi 

sedan går in på vårt resultat kommer vi att presentera den kvantitativa ansats vi använt oss av 

för att analysera vårt datamaterial. Här vill vi försöka ge läsaren en bild av hur vi gått tillväga 

och vilka metodologiska ställningstaganden vi gjort. Resultatdelen utmynnar vidare i en 

diskussion om våra huvudresultat och slutsatser. I diskussionen berättar vi om studiens 

begränsningar, förslag till vidare forskning och sätter resultaten i en bredare kontext. 
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Teori  

Ekonomiska perspektiv på fördelningen av betalt 

arbete i parrelationer 

Gary S. Beckers (1985) humankapitalteori är ett ekonomiskt perspektiv i vilken grundidén är 

att en individ anses fatta rationella beslut om att investera i sitt så kallade humankapital för att 

få avkastning i form av en framtida vinst. Individen kan exempelvis investera i en formell 

utbildning, företagsspecifik utbildning eller förvärvsarbeta för att anförskaffa sig 

arbetslivserfarenhet. Olika investeringar ger sedan avkastning, antingen på lång eller kort sikt, 

och Becker (1985) menar att det är de rationella beslut som legat till grund för individens 

beslut som avgör om investeringen har lyckats eller inte. Humankapitalteorin utmynnar i den 

så kallade specialiseringsteorin i vilken Becker (1985) beskriver hur även individer i en 

parrelation fattar rationella beslut för att få bättre avkastning på sina investeringar. Det 

innebär att personer som lever i en parrelation gemensamt fattar det beslut som kommer att ge 

paret bäst avkastning. Ett exempel kan vara att den ena partnern investerar i 

arbetsmarknadskapital, exempelvis formell utbildning och relevant arbetslivserfarenhet, 

medan den andra partnern tar huvudansvaret för hem och familj. Becker (1985) anger 

specialiseringsteorin, i kombination med de rådande könsnormerna, som en förklaring till 

varför kvinnor i större utsträckning än män är ansvariga för hem och familj samt varför män 

är ansvariga för det betalda arbetet. Han menar vidare att mannen specialiserar sig på de 

humankapitalinvesteringar som kommer att ge familjen eller paret bäst avkastning i form av 

ekonomiskt kapital (ibid). Becker (1985) menar att fenomenet bakom att kvinnor i större 

utsträckning arbetar deltid beror på att det krävs energi att utföra hushållsarbete och att 

kvinnor därför väljer arbeten som är mindre krävande. Det leder i förlängningen till ett system 

som återskapas hela tiden eftersom specialisering gör det ännu mindre lönsamt för kvinnan att 

arbeta. Det resulterar i lägre löner och en sämre karriärsutveckling för kvinnor vilket gör att 

det är mest rationellt att mannen fokuserar på det betalda arbetet medan kvinnan specialiserar 

sig på hushållsarbete och att ta hand om barnen.  

 

Det relativa resursperspektivet (Blood och Wolfe, 1960; Lundberg och Pollak, 1996) kan i 

kombination med Beckers (1985) specialiseringsteori bidra med en förståelse för hur personer 
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i parrelationer förhandlar om disponeringen av tid i betalt och obetalt arbete. Perspektivet 

bygger på att alla individer har resurser som ger en viss förhandlingsposition i förhållande till 

partnern. I förhandlingen om fördelningen av betalt och obetalt arbete kommer den partnern 

som har bäst resurser ha bäst utgångsläge. Den part som i förhandlingen har mest ekonomiska 

resurser blir alltså den starkare parten, som har störst möjlighet att minska sin andel 

hushållsarbetstimmar (ibid). Till skillnad från Beckers specialiseringsteori bygger det relativa 

resursperspektivet på att anledningen till att kvinnan har huvudansvaret för hem och familj är 

att hon har sämre utgångsläge i förhandlingen om betalt och obetalt arbete. Vi tror, om vi 

utgår från det relativa resursperspektivet, att en hög utbildningsnivå kan ses som en indikation 

på en högre lön och därför borde personer med en högre utbildningsnivå också ha en starkare 

förhandlingsposition. Det innebär att den personen får större möjlighet att kunna lägga mer tid 

på betalt arbete även om hen är nybliven förälder eller har småbarn hemma. 

Perspektiv om normer kring genus och 

könskategorier 

I West och Zimmermans artikel “Doing Gender” (sv. "göra kön") från 1987 presenteras ett 

genuskonstruktivistiskt perspektiv i vilket genus inte ses som en inneboende egenskap utan 

istället som något som konstrueras och reproduceras genom beteenden och social interaktion 

med andra. Genus anses således skapas interaktionellt och institutionellt. Författarna menar att 

en inte kan skilja på biologiskt och socialt kön enligt den tydliga distinktion som tidigare 

gjorts utan vill istället bidra med en mer komplex bild av hur vi gör kön. West och 

Zimmerman (1987) menar att vi gör kön i alla situationer, och att det kön en individ blivit 

kategoriserad som i alltid är konstant, oavsett situation. På så sätt påverkar genus interaktioner 

i alla situationer eftersom det ligger till grund för hur en betraktas och hur en betraktar andra. 

Könet ses inte som något vi har eller är utan något vi gör. Det innebär att människor gör kön 

när de utför genustypiska handlingar och samtidigt legitimerar genuskonstruktivistiska 

handlingarna vilket, i förlängningen, vidmakthåller och förstärker den rådande 

genuskonstruktionen. Denna genusordning betecknar West och Zimmerman som en dikotom 

relation mellan maskulinitet och femininitet och definierar innebörden av att göra kön på 

följande sätt: 

 



5 

 

“Doing gender involves a complex of socially guided perceptual, interactional and micropolitical 

activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine “natures” (West & 

Zimmerman, 1987, s. 126)  

 

Följden av denna process är att det uppstår typiskt feminina och maskulina sysslor, beteenden 

och förhållningssätt. Det leder till att förväntningar på vissa beteenden och handlingar, 

beroende på kontexten, skapas. Förväntningarna är, precis som handlingarna, dubbelriktade 

mot en själv av andra och från en själv mot andra, beroende på hur vi kategoriseras, det vill 

säga som man eller kvinna. West och Zimmerman (1987) beskriver att  kvinnor gör kön när 

de utför hushållsarbete medan män gör kön när de inte utför hushållsarbete utan istället utför 

förvärvsarbete.  

 

Det genuskonstruktivistiska perspektivet kan hjälpa oss att bidra med en förklaring till varför 

vi förväntar oss finna skillnader i disponeringen av tid i betalt arbete mellan män och kvinnor 

i samband med föräldraskapet. Vi tror att det fortfarande  i Sverige idag existerar normer 

kring vad som är typiskt kvinnligt och manligt och att det påverkar såväl arbetstiden i 

kombination med föräldraskap som sektortillhörigheten för män och kvinnor.  

 

Den australienske sociologen Raewyn Connell (1999) definierar begreppet hegemonisk 

maskulinitet som ett system av rådande patriarkaliska normer som ger mannen den 

överordnade rollen och kvinnan den underordnande rollen i samhället. Han beskriver vidare 

att det är en minoritet av männen i den västerländska genusordningens patriarkaliska system 

som direkt utövar den hegemoniska patriarkaliska makten över kvinnor. De rådande normer 

som Connell (1999) beskriver innebär att det inte är accepterat att öppet kritisera de 

jämställdhetskrav som ställs av profeministiska politiker och rörelser men att det är en väldigt 

liten del av männen som aktivt stödjer profeministisk politik. Däremot är det många män som 

lever på vad Connell (1999) kallar den patriarkaliska återbäringen, i vilken de lever på de 

resurser och fördelar som det hegemoniska patriarkaliska systemet ger dem, exempelvis högre 

lön och bättre karriärsmöjligheter. Connell (1999) beskriver också att majoriteten av män har 

ett komplext och problematiskt förhållande till den patriarkaliska hegemoniska ordningen, 

eftersom de i sitt vardagsliv inte direkt och medvetet utövar eller drar nytta av sin särskilda 

ställning. Vi menar att teorin om den patriarkaliska återbäringen kan användas för att förstå 

skillnader i arbetstid mellan kvinnor och män i samband med föräldraskapet. Anledningen är 

att män åtnjuter fördelar på arbetsmarknaden som ger dem möjlighet att arbeta mer trots att de 
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blir föräldrar medan kvinnan får huvudansvaret för hemmet och barnen, vilket innebär fler 

timmar obetalt arbete och en minskning i tiden i betalt arbete.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning om normer kring föräldraskapet men även studier som 

berör hur arbetstiden förändras när individer blivit föräldrar för första gången, har småbarn i 

olika åldrar samt beroende på antalet barn.  

 

I artikeln “The influence of parenthood on married men and women” tar Kaufman och 

Uhlenberg (2000) avstamp i teorier om att varje individ har en rad olika roller som hen 

identifierar sig med. Exempel på dessa identiteter kan vara make/maka, förvärvsarbetare eller 

förälder. Identiteterna rangordnas och den identiteten som hamnar högst upp i hierarkin är den 

är mest framträdande i individens vardagsliv och därför kommer de förväntningar som den 

identiteten förknippas med att prioriteras högst. 

 

Kaufman och Uhlenberg (2000) undersöker amerikanska mäns attityder till de traditionella 

könsnormerna utifrån rollerna; “den involverade fadern” eller den traditionella rollen som 

“familjeförsörjare”. För män har det tidigare inte funnits stor konflikt mellan rollerna 

familjeförsörjare och involverad far, eftersom de förgivettagna rådande normerna inte 

nödvändigtvis gjort dem till motsatser. Det innebär att genom att vara en trygg 

familjeförsörjare och jobba fler timmar per vecka uppfyllde män tidigare de förväntningar 

som ställdes på rollen som en involverad far menar författarna. Eftersom att det blivit mer 

accepterat att kvinnan och mannen i ett förhållande delar lika på ansvaret för att försörja 

familjen, vill författarna i sin studie undersöka om normerna kring att jobba heltid under 

småbarnsåren förändrats. Kaufman och Uhlenbergs (2000) analyser är baserade på en 

amerikansk datainsamling från National Survey of Families and Households som är en 

enkätundersökning från 1992-1993, i vilken 3909 gifta män och kvinnor deltagit. De mäter 

utöver attityder till traditionella könsnormer sannolikheten att vara anställd när en har 

småbarn samt antal betalda arbetade timmar i veckan. De kontrollerar för etnicitet, 

utbildningsnivå, kvalifikationsgrad på yrket och har variabler för barnstatus som mäter om en 
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är förälder till ett barn under 18 år, har ett barn som bor hemma och hur många barn en har.  

 

Resultaten visar att kvinnor som har barn har mindre sannolikhet att vara anställda än sina 

barnlösa motsvarigheter. Ju fler och yngre barn kvinnan har desto mindre är sannolikheten att 

hon är anställd. Samma generella tendens finns när det gäller förvärvsarbetstimmar per vecka. 

Hos männen är mönstret omvänt när det gäller förvärvsarbetstimmar, en man som har fler och 

yngre barn jobbar i genomsnitt mer än en man som inte har barn och än de män som har äldre 

eller färre barn. Vad gäller mäns attityder kan Kaufman och Uhlenberg (2000) konstatera att 

för unga män under 35 år anses rollerna som familjeförsörjare och familjefader inte vara 

förenliga jämfört med äldre personer över 35 år som ser rollerna som samma sak. Det senare 

resultatet ligger i linje med vad Plantin, Månsson och Kearney (2000) finner i en kvalitativ 

komparativ intervjustudie där de undersöker hur män i Sverige och England ser på sin 

manlighet i kombination med faderskapet. Plantin m.fl. (2000) konstaterar att det skett ett 

normskifte i män syn på faderskapet. I Sverige har socialpolitiska reformer, bland annat 

genom 1974 års förändring i föräldraförsäkringen, gjort att en del av de svenska män som 

intervjuades i studien själva har haft en involverad och engagerad pappa vilket har påverkas 

deras egna synsätt. I England däremot har diskursen startat betydligt senare, den första 

reformen som förbättrade den brittiska föräldraförsäkringen kom 1999, varför de brittiska 

männen oftare anger att, även om de är medvetna om förväntningarna på den modernare 

involverade fadersrollen, saknar verktyg att praktiskt omsätta den i sin vardag. Trots att denna 

studie är en studie med kvalitativ ansats utan generaliseringsanspråk anser vi den vara 

relevant för vårt forskningsområde. 

 

I likhet med Kaufman och Uhlenberg (2000) undersöker Boye och Evertsson (2013) hur 

kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete påverkas till följd av att en blir sambo eller 

skaffar barn. De använder sig, i likhet med vår studie av svenska data från 

Levnadsnivåundersökningen för att studera förändringar mellan 1974 och 2010, med en 

avgränsning på gifta/sammanboende i åldern 20-60. Boye och Evertsson (2013) påpekar att en 

del forskning beskriver pars fördelning av betalt arbete respektive obetalt arbete som en linjär 

utveckling som kan generera ett jämställt Sverige redan under 2020-talet. Boye och Evertsson 

(2013) är dock skeptiska till denna linjära utveckling i jämställdhet i Sverige, utan menar 

istället att anledningen till att det finns fler jämställda par handlar om att kvinnor har minskat 

sin hushållsarbetstid. Det är då orimligt att anta att det kommer att vara jämställt under  
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2020-talet och det finns anledning att vara försiktig med att försöka bestämma hur stora 

förändringarna verkligen är. De diskuterar vidare att det finns förväntningar på män idag att ta 

hand om en större del av hushållsarbetet än vad de tidigare gjort, men att för att en kvinna ska 

anses vara en god mor ska hon ändå hålla rent hemma och laga bra mat till barnen. Boye och 

Evertsson (2013) finner att kvinnors betalda arbetstid har ökat under den undersökta perioden, 

till att ligga på nästan samma nivå som mäns. Detta har resulterat i att de utför färre 

hushållsarbetstimmar. Samtidigt syns endast små förändringar i männens betalda arbetstid. 

Boye och Evertsson (2013) anser därför att den utveckling som skett i jämställdheten i 

Sverige idag inte kan förklaras med hjälp av resonemang om att män gradvis anpassar sin 

andel hushållsarbetstimmar i takt med att kvinnor utför mer förvärvsarbetstimmar.    

 

Flood och Gråsjö (1997) undersöker hur människor disponerar sin tid mellan förvärvsarbete, 

hushållsarbete och barntillsyn utifrån två dimensioner; förändring över tid respektive 

jämförelser mellan män och kvinnor. De har baserat sin studie på HUS-undersökningen, som 

är en svensk intervjuundersökning vilken utfördes 1984 och 1993. Författarna jämförde 

förvärvsarbetstiden för de som var gifta/sambos med barn med dem som var ensamstående 

utan barn. De har undersökt förändringen i arbetstid då en individ gifter sig eller blir sambo 

och när de skaffar barn, och i den här analysen har de jämfört alla män och kvinnor mellan 

18-40 år.  

 

Flood och Gråsjö (1997) använder sig av begreppet barntillsyn för att kunna jämföra hur 

mycket tid föräldrarna lägger ner beroende på barnets/barnens åldrar i kategorierna; 0-3 år,  

4-7 och 8-12, med avgränsning på hushåll med egna barn i åldern mellan 0-12 år. Resultaten 

visade att kvinnor jobbade i genomsnitt sju timmar mindre i veckan om de hade barn i 

ålderskategorin 0-3 år 1984, och i genomsnitt elva timmar mindre i veckan 1993. För män var 

sambandet omvänt 1984, vilket innebär att de jobbade lite mer om de hade barn i åldern  

0-3 år, och 1993 kunde ingen effekt på mäns arbetstid beroende på barn i åldern 0-3 synas. I 

genomsnitt ökade kvinnor sin förvärvsarbetstid mellan 1984 och 1993, medan mäns 

genomsnittliga förvärvsarbetstid var oförändrad vilket ligger i linje med vad Boye och 

Evertsson (2013) funnit.  

 

För kvinnor år1984 såväl som 1993 minskade förvärvsarbetstiden då de gifte sig eller blev 

sambos, och minskade ännu mer efter att de blivit föräldrar. Hos männen gick det inte att 
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urskilja någon skillnad mellan gifta/sambos med barn och ensamstående utan barn 1984 och 

1993 i arbetstid. Författarna påpekar dock att resultaten för såväl kvinnor som män 1993 kan 

bero på sysselsättningsgraden i Sverige, exempelvis ungdomsarbetslösheten under 

finanskrisen. 

 

Flood och Gråsjö (1997) resonerar vidare om att det inte är ovanligt att forskning baserad på 

konventionella data visar att förvärvsarbetstiden minskar för kvinnor när de blir föräldrar, 

däremot uppvisar deras forskning ett ovanligare resultat för männen. HUS-undersökningen, 

till skillnad från många andra studier inom samma forskningsområde, mäter disponeringen av 

tid i vardagen utifrån tidanvändningsdata, vilket medför resultat som visar att män med 

småbarn hemma förvärvsarbetar betydligt mindre än sina barnlösa motsvarigheter. I tillägg 

visar studien att både kvinnor och män spenderade mest tid på barntillsyn då deras barn var i 

ålder 0-3 år. 

Hypoteser 

Mot bakgrund av vårt syfte samt för att kunna besvara våra frågeställningar har ett antal 

hypoteser formulerats som presenteras i detta avsnitt. De frågeställningar som den här 

uppsatsen ämnar besvara är (1) Hur påverkar föräldraskapet män och kvinnors 

förvärvsarbetstid? Och (2) Kan eventuella könsskillnader förklaras av faktorer som 

utbildningsnivå, civilstånd och sektor? Anledningen till att vi valt att se på faktorer som 

civilstånd, utbildningsnivå och sektor är att nutida forskning visar att utbildningsnivå är en 

faktor som påverkar hur pass jämställd fördelningen av det betalda och betalda arbetet i en 

parrelation är (FK, 2013). Då en högre utbildningsnivå borde ge en högre lön
1
, borde 

rimligtvis den som har högre utbildningsnivå också ha en starkare förhandlingsposition när 

det gäller betalt arbete och då arbeta flera timmar, oavsett barnstatus, vilket ligger i linje med 

relativa resursperspektivet. I vår studie har vi också valt att kontrollera för sektortillhörighet, 

och det kopplar vi till både Beckers (1985) specialiseringsteori och till det relativa 

resursperspektivet. I specialiseringsteorin antas det att den ena partnern i ett hushåll investerar 

mer i humankapitalinvesteringar, och vi tror att det finns ett samband med hur bra avkastning 

                                                 

1 Vi har valt att inte justera för inkomst då variabeln Fast månadslön före skatt kan vara ett utfall av vår 

beroende variabel Ordinarie veckoarbetstid, vilket gör den svåranvändbar i våra modeller. Vi återkommer 

till detta i diskussionsavsnittet. 
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investeringarna ger och att det kan bero på vilken sektor en individ jobbar inom. 

Överrepresentationen av män i privat sektor (SCB, 2012) tror vi påverkar och förstärker 

rådande maskulinitetsnormer och på motsatt sätt frambringar normer som är av mer 

traditionellt kvinnlig karaktär inom offentlig sektor, exempelvis som att arbeta mindre i 

samband med föräldraskapet. I relation till det relativa resursperspektivet (Blood och Wolfe, 

1960; Lundberg och Pollak, 1996) tänker vi på att lönerna för kvinnor i genomsnitt är lägre än 

mäns inom privat sektor (SCB, 2012) och därför får den som arbetar inom privat sektor, inte 

bara en starkare förhandlingsposition i förhandlingen om dispositionen av det betalda och 

obetalda arbetet, utan också bättre karriärmöjligheter. 

 

Civilstånd anser vi vara intressant för oss då den större delen av de som är nyblivna föräldrar 

eller har småbarn hemma är gifta, sambos eller lever i en parrelation. Vi tror också att par som 

är gifta i större utsträckning gör kön än de som är ensamstående.  

 

Vi har formulerat följande hypoteser:  

1. Vi tror att föräldraskapet påverkar män och kvinnors betalda veckoarbetstid genom att 

män ökar sin arbetstid medan kvinnors arbetstid går ner när de får barn. 

 

2. Sambandet i hypotes 1 blir starkare för män och kvinnor ju fler barn en har och ju 

yngre barnen är.  

 

3. Eventuella könsskillnader kan delvis förklaras med hjälp av faktorer som 

utbildningsnivå, civilstånd och sektor.   

Metod och data 

Data och bortfall 

Datamaterialet är hämtat ifrån Levnadsnivåundersökningen (LNU) från år 2010. LNU är en 

intervjuundersökning som genomförts sex gånger mellan 1968 och 2010 och är av typen 

paneldata. Urvalet är riksrepresentativt och är baserat på den vuxna befolkningen i Sverige 
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mellan 18-75 år (SOFI, 2014). Vårt urval blev dock för litet när vi enbart analyserade de 

respondenter som ingick i panelen och därför valde vi att fokuserar på 2010 års datainsamling 

i en tvärsnittsstudie.  

 

Till följd av ett stort bortfall kompletterades Levnadsnivåundersökningen år 2010 med en 

kortare enkät som skickades ut till de som inte ville svara första omgången. I den kortare 

enkäten ställdes frågor om nyckelvariabler som exempelvis familj, yrke, hushåll, ekonomi och 

utbildning. Vi vet inte vilka av våra respondenter som deltagit i den korta enkäten eller den 

långa intervjun men anser att de ovan nämnda nyckelvariablerna rimligtvis borde vara med i 

båda enkäterna. Svarsfrekvensen inklusive de som enbart svarade på den kortare enkäten 

uppgick till 72 % och det var 61,5 % som svarade på hela intervjun. För dem som ingick i 

bortfallsgruppen var den vanligaste orsaken till att inte delta att respondenterna avböjt till att 

medverka och denna grupp utgjorde 16,9 % av det totala bortfallet. 8,9 % av bortfallet 

utgjordes vidare av de som ej kunde nås och 2,2 % av de som inte hade möjlighet att delta 

(Evertsson, 2014). Ett alltför omfattande bortfall kan medföra vissa problem med 

representativiteten i vår studie om de som inte svarat skiljer avsevärt sig från de som deltagit. 

Enligt en teknisk rapport från Statistiska centralbyrån finns det dock inga större systematiska 

tendenser i bortfallet när det kommer till kön och ålder. Däremot är svarsfrekvensen något 

lägre bland ungdomar och något högre för gifta än övriga kategorier för civilstånd (SCB, 

2012). 

 

LNU-materialet lämpar sig väl för vår studie då det innehåller information angående 

personers levnadsförhållanden och arbetsmarknadsfaktorer, eftersom vi vill undersöka 

skillnader i vuxna personers förvärvsarbetstid i Sverige beroende på om de har barn eller inte.  

Urval 

I de multivariata analyserna har vi använt oss av utfallsvariabeln Ordinarie veckoarbetstid. Vi 

har därför exkluderat alla de som inte har svarat på frågan om ordinarie veckoarbetstid eller 

inte har någon arbetstid för att de till exempel är arbetslösa, heltidsstuderande eller 

hemmafruar/hemmamän. Avgränsningen till de som är 65 år eller yngre görs baserat på att det 

är den generella pensionsåldern i Sverige. Vi plottade åldern mot den ordinarie 

veckoarbetstiden och fann att äldre personer har en mycket större spridning i sin arbetstid. 

Boye och Evertssons (2013) resonemang ligger i linje med detta då de menar att personer över 
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60 år har en större spridning med avseende på den ordinarie veckoarbetstiden och att de i 

större utsträckning arbetar deltid än den övriga befolkningen. I tillägg innebar det inte heller 

avgränsningen någon större förlust i svarsfrekvensen för den ordinarie veckoarbetstiden. Av 

det ursprungliga antalet tillfrågade personer på 2509 personer har vi efter dessa avgränsningar 

ett urval på 2405 personer.  

Operationaliseringar 

Beroende variabel 

Den betalda veckoarbetstiden utgör vår beroende variabel och mäts med hjälp av variabeln 

Ordinarie veckoarbetstid i timmar/vecka. Denna variabel är kontinuerlig och på 

kvotskalenivå. Frågan som ställts i intervjun är “Hur många timmar är din ordinarie 

veckoarbetstid?” (SOFI, 2014). Variabeln avser respondenternas ordinarie eller normala 

arbetstid. Vissa typer av tjänstemän har en veckoarbetstid på 37,5 timmar/vecka vilket i 

förekommande fall avrundas till 38 timmar/vecka. Tid som exempelvis lärare lägger ner på 

arbete i hemmet inkluderas även. Jourtid räknas dock inte in (ibid).  

Oberoende variabler  

Vi har skapat en variabel för Föräldrastatus i kategorierna: inga barn, yngsta barnet under  

2 år, yngsta barnet mellan 2 till 6 år, yngsta barnet mellan 7 till 16 år och yngsta barnet över 

16 år i likhet med Boye och Evertsson (2013). Inga barn är satt som referenskategori (värde 

0). Vårt huvudsyfte är att studera vad som händer med arbetstiden när människor är nyblivna 

föräldrar eller har småbarn hemma. I enlighet med tidigare forskning tror vi att arbetstiden för 

män kommer att gå upp i samband med föräldraskapet och ner för kvinnor (Kaufman och 

Uhlenberg, 2000). Kategorin för barn under 2 år anser vi vara av störst relevans för vår studie. 

Vi tror att småbarn påverkar respondentens arbetstid mer än vad äldre barn gör vilket har 

tidigare visat sig stämma enligt Flood och Gråsjö (1997) som funnit att skillnader i 

förvärvsarbetstid mellan män och kvinnor i par minskar när barnen är äldre. I kategorin 2-6 år 

ingår barn som ännu inte börjat skolan och därför tror vi att det påverkar arbetstiden på 

liknande sätt som kategorin för det yngsta barnet, men att sambandet är svagare. Vidare tror vi 

att barn mellan 7-16 år är den kategori som påverkar arbetstiden minst då barnen går i skolan 

och allt mer befinner sig utanför hemmet på fritiden. 
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Vi har även skapat dummyvariabler för Antal barn under 17 år som tidigare gjorts av Boye 

och Evertsson (2013) med referenskategorin inga barn. Vi har skapat en variabel som 

betecknar om det finns 2 eller fler barn i familjen. Då alla ålderskategorier för Yngsta barnets 

ålder indikerar om en har barn eller ej skapas ingen kategori för att ha endast ett barn 

eftersom dessa variabler tillsammans fångar upp detta (ibid). Vi tror att ha 2 barn eller flera 

påverkar den betalda arbetstiden ännu mer i samma riktning som att ha ett barn, det vill säga 

fler barn ger mer arbetstid för män och mindre arbetstid för kvinnor.  

 

Variabeln Kön är på nominalskalenivå som vi har gjort om till en dikotom dummyvariabel i  

vilken män är referenskategori. Tidigare studier pekar på att kvinnor går ner i arbetstid när de 

blir föräldrar medan män går upp (Kaufman & Uhlenberg, 2000) vilket ligger i linje med hur 

vi tror att kön påverkar den ordinarie veckoarbetstiden. Vi tror även att det finns en generell 

könsskillnad som utgörs av att kvinnor jobbar mindre än män i genomsnitt. 

 

Hypotes 2 ämnar undersöka om yngsta barnets ålder har olika effekt för kvinnor och män. För 

att testa detta har vi skapat interaktionstermer för variablerna som mäter föräldrastatus och 

kön. Produkten av kön och barnvariablerna har sedan använts för att se om 

interaktionseffekterna blir signifikanta i modellen. Vi förväntar oss att se en negativ effekt av 

den kombinerade effekten av kön och att ha barn. Det vill säga, vi förväntar oss att kvinnors 

arbetstid påverkas mer negativt än mäns av att ha barn i olika åldrar. Vi tror även att denna 

effekt är än starkare när det yngsta barnet är litet, framför allt när barnet är under 2 år och att 

effekten sedan avtar i styrka ju äldre barnen blir. 

 

Ett vanligt förekommande problem är att multikollinearitet kan uppstå i modeller med 

interaktionsvariabler eftersom de tenderar att vara högt korrelerade med de ursprungliga 

oberoende variablerna (Edling och Hedström, 2003). I de fall där vi inkluderat en 

interaktionsterm har vi därför även kontrollerat för detta med hjälp av R
2 

k-test men kan 

konstatera att det inte är ett större problem i våra modeller (ibid).  

 

Variabeln Ålder är en variabel på kvotskalenivå som vi kalkylerat fram utifrån variabeln 

Födelseår, genom att subtrahera födelseåret från det år då undersökningen utfördes. I våra 

analyser har vi även inkluderat en åldersvariabel som är kvadrerad. Anledningen är att vi tror 

att sambandet mellan ordinarie veckoarbetstid och ålder är kurvlinjärt, och vill därför justera 



14 

 

för det i våra modeller. Det ger oss bättre skattningar vilket innebär att våra modeller ger en 

bättre överensstämmelse mellan vårt stickprov och populationen (Edling och Hedström, 

2003). Sambandet mellan föräldrastatus och den genomsnittliga veckoarbetstiden tror vi 

medieras av kontrollvariabeln ålder. 

 

Vi har valt att kontrollera för utbildningsnivå hos respondenterna, eftersom vi själva tror att 

vilken utbildningsnivå en individ har påverkar hens inställning till sin egen identitet och hur 

den identiteten formas även efter att en blivit förälder. Vi tror att individer med högre 

utbildningsnivå i mindre utsträckning gör kön, vilket skulle innebära att män och kvinnor med 

högre utbildningsnivå har en jämnare fördelning av betalt och obetalt arbete. För att analysera 

hur utbildningsnivån påverkar den ordinarie veckoarbetstiden har vi transformerat den 

ursprungliga variabeln till dummyvariabler i vilka kategorierna är Grundskola eller 

motsvarande bestående av svarsalternativen “Folkskola eller motsvarande” och “Grundskola”. 

Gymnasium består av “Yrkesinriktat gymnasium 2-3 år” och  “Teoretiskt gymnasium 3 år”. 

Detta är den största kategorin och därför har vi använt den som referenskategori. Därefter 

följer kategorin vilken vi döpt till Högskola som består av  “Postgymnasial utbildning”, 

“Universitet- eller högskoleexamen” och “Forskarutbildning”. 

 

När vi har tittat på respondenternas civilstånd har vi använt oss av en variabel som mäter 

civilstånd enligt intervjun och är en variabel på nominalskalenivå. Vi valde bort variabeln 

civilstånd som bygger på registerdata som också finns att tillgå i LNU från 2010 eftersom 

samboskap inte syns i svenska register.  Vi har skapat dummyvariabler med kategorin “Gift” 

som referenskategori eftersom denna kategori är störst i datamaterialet. De andra kategorierna 

är “Ogift”, “Skild”, “Sambo” och “Änka/Änkling” och “Gift, ej sammanboende”. 

 “Änka/Änkling” och “Gift, ej sammanboende” har vi sammanfört till kategorin Övrigt 

civilstånd eftersom dessa två utgör en försvinnande liten del av vårt datamaterial (ca 0,9 %,  

22 personer). Vi tror att den största delen av de som har barn är antingen gifta eller sambo. Vi 

tror också att ogifta och barnlösa jobbar mer än sina motsvarigheter i gifta- och 

sambokategorierna. 

 

Sektortillhörighet avser vilken sektor respondenten arbetade i vid tidpunkten för intervjun år 

2010. Denna variabel är på nominalskalenivå och vi använder oss av den för att se om det 

finns någon skillnad som beror på vilken sektor respondenterna jobbar inom. Vi skapade 
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dummyvariabler där privat sektor utgör referenskategorin eftersom denna är den största 

sektorn i vårt material. I datamaterialet fanns även svarsalternativet att exempelvis vara 

egenföretagare, jordbrukare eller arbetslös men efter våra avgränsningar till enbart de som har 

en ordinarie veckoarbetstid blev inga respondenter kvar i dessa kategorier varför enbart privat 

och offentlig sektor är aktuella. Anledningen till att vi har valt att kontrollera för sektor är att 

vi tror att sektortillhörigheten skiljer sig åt med avseende på kön och har ett samband med  

individers ordinarie veckoarbetstid. Vi antar att det i de olika sektorerna finns förgivettagna 

normer kring hur många arbetstimmar per vecka som är vanligt och acceptabelt.  

Metod 

För att undersöka om det finns skillnader i människors arbetstid som beror på kön och 

föräldrastatus, har vi valt att använda oss av Ordinarie veckoarbetstid som beroende variabel. 

Variabeln är på kvotskalenivå och det gör att den är lämplig att använda som utfallsvariabel i 

en OLS-regression. OLS betyder Ordinary Least Squares och är en metod som används för på 

statistisk väg på bästa sätt beskriva linjära samband. Metoden utgår från den räta linjens 

ekvation; Y= a+bX. I en OLS-regression innebär det att vi kan undersöka samband mellan 

den beroende variabeln (som representeras av Y i den räta linjens ekvation) och en eller ett 

antal oberoende variabler (som representeras av x i den räta linjens ekvation). Genom så 

kallade minstakvadratskattningar minimerar OLS-regressionen avstånden mellan 

skattningarna och de faktiska värdena i datamaterialet för att den estimerade modellen ska 

beskriva datamaterialet med så stor exakthet som möjligt (Edling och Hedström, 2003). 

Utifrån denna metod kan vi beskriva en individs ordinarie veckoarbetstid enligt följande 

ekvation (i är individ-indikatorn): 

 

OrdinarieVeckoarbetstidi= Köni+YngstaBarnetsÅlderi+ Köni*YngstaBarnetsÅlderi+ 

Kontrollvariableri+Feltermi 

 

Syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan ens föräldrastatus och den ordinarie 

veckoarbetstiden samt hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Inledningsvis undersöker vi 

det enkla sambandet mellan föräldrastatus, kön och ordinarie veckoarbetstid, med endast 

kontroller för ålder och kvadrerad ålder. Därefter lägger vi till en interaktionsterm mellan kön 

och föräldrastatus för att undersöka om föräldrastatus har olika samband med kvinnor och 

mäns arbetstid. Slutligen inkluderar vi kontrollvariabler för civilstånd, utbildningsnivå och 
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sektor. Resultaten av våra regressionsanalyser redovisas i en trappstegstabell. 

Trappstegstabellen innehåller information om koefficienter, signifikansvärden (p-värden), 

standardfel och R
2
-värden för våra modeller. Signifikansvärdena anger huruvida sambandet 

mellan en viss variabel och den ordinarie veckoarbetstiden kan anses vara statistiskt 

signifikant och ligger till grund för om vi kan förkasta vår nollhypotes eller inte (Edling och 

Hedström, 2003). Nollhypotesen innebär att det inte finns något samband mellan variabeln 

och den ordinarie veckoarbetstiden i populationen. Med en vald signifikansnivå på 5 % 

accepterar vi att det finns en 5 %-ig risk att vi förkastar en sann nollhypotes. Om p-värdet är 

lägre än 0,05 kan vi med 95 % konfidens säga att det finns ett statistiskt signifikant samband 

och förkasta vår nollhypotes. Vi kan då konstatera att det med hög sannolikhet finns ett 

samband i populationen, mellan variabeln och den ordinarie veckoarbetstiden. 

 

R
2
-värdet anger andel förklarad varians i den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende variablerna, det innebär hur mycket bättre vi gissar med hjälp av vår modell 

jämfört med om vi enbart hade gissat utifrån medelvärdet (Edling och Hedström, 2003).  

Resultat 

Deskriptiv statistik över datamaterialet 

Vi inleder med att presentera en deskriptiv tabell (Tabell 1) med information om centralmått, 

andelar, standardavvikelse, svarsfrekvens och bortfall för vårt stickprov. Tabell 1 visar 

andelen personer under respektive kategori i procent samt antal inom parentes. För 

kontinuerliga variabler visas istället medelvärden. 

 

Den ordinarie veckoarbetstiden för hela urvalet är ca 37 timmar/vecka och medelåldern  

ca 43 år i hela urvalet. Vi har en relativt jämn könsfördelning med ca 48 % kvinnor och  

ca 52 % män. 

 

Angående respondenternas föräldrastatus kan vi konstatera att ca 51 % inte har några barn 

medan den största gruppen av de som har barn utgörs av personer med det yngsta barnet i 
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åldrarna 7-16 år. Denna grupp utgör en andel på ca 19 % av det totala antalet respondenter. 

Den näst största gruppen med en andel på ca 14 % bland de som har barn innefattar de som 

har det yngsta barnet i åldrarna 2-6 år. Därefter kommer gruppen för personer som har det 

yngsta barnet i åldrarna över 16 år vilken utgör ca 9 % av hela stickprovet. Till sist har vi 

gruppen av respondenter som har det yngsta barnet i åldrarna under 2 år vilken innefattar  

ca 7 % av det totala antalet personer. När det kommer till hur många barn respondenterna har 

kan vi se att ca 33 % har 2 barn eller flera.   

 

Nästan hälften av personerna, ca 47 %, i vårt material är gifta. Nästkommande två grupper är 

storleksmässigt relativt lika fördelade bland respondenterna. Såväl gruppen ogifta som sambo 

utgör ca 24 % vardera. Kategorin fFrånskild är betydligt mindre och utgör ca 5 % av det 

totala. Kategorierna för Änka/Änkling och Gift/ej sammanboende är de två minsta 

kategorierna som vi kombinerat och benämnt Övrigt civilstånd i våra analyser. Dessa 

kategorier utgör tillsammans knappt 1 % av hela stickprovet.  

 

När det kommer till respondenternas utbildningsnivå har vi som tidigare nämnt valt att 

använda oss av kategorier som vi döpt till Grundskola eller motsvarande, Gymnasium och 

Högskola. Vi kan se i tabellen att den vanligast förekommande utbildningsnivån bland 

respondenterna är Gymnasium vilken utgör ca 48 % och tätt efter är gruppen Högskola på  

ca 46 % av det totala. Kategorin Gundskola eller motsvarande utgör den absolut minsta 

andelen på ca 6 %.  

 

Vidare kan vi se att det är en större andel personer som tillhör privat sektor, ca 60 % jämfört 

med offentlig sektor i vilken andelen är ca 40 %.  
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Tabell 1. Deskriptiv tabell med medelvärde/procent, 

standardavvikelse, svarsfrekvens och bortfall. Antal inom 

parentes. 

 

 

Mot bakgrund av syftet att undersöka om det finns könsskillnader i den ordinarie 

veckoarbetstiden för personer som har barn och inte anser vi det meningsfullt att studera hur 

män och kvinnor i genomsnitt avviker från varandra. Nedan presenterar vi  i Tabell 2 en 

medelvärdesjämförelse och andelar (i procent) för respektive kategori uppdelat på kön.  

 

I Tabell 2 ser vi att den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden för kvinnor är ca 35,5 

timmar/vecka medan den är ca 39 timmar/vecka för män. När vi däremot jämför medelvärdet 

med medianen för den ordinarie veckoarbetstiden kan vi se att medianen för såväl kvinnor 

som män är 40 timmar/vecka. Det innebär att gruppen kvinnor har en större spridning när det 
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kommer till veckoarbetstiden jämfört med män vilket ligger i linje med tidigare forskning 

inom området.  

 

Medelåldern för kvinnor är ca 43 år  och män har en något yngre medelålder på ca 42 år i vårt 

datamaterial. När det kommer till föräldrastatus skiljer sig män och kvinnor åt då andelen 

personer som inte har barn är större för män (ca 54 %) medan ca 49 % av kvinnorna inte har 

barn. Åldersfördelningen på det senaste barnet visar att män i större utsträckning än kvinnorna 

har småbarn i åldrarna under 2 år. Hos männen har ca 8 % barn i denna kategori medan 

motsvarande siffra för kvinnor är ca 5 %. Både män och kvinnor har oftast det yngsta barnet i 

åldrarna 7-16 år med ca 18 % av männen och ca 20 % av kvinnorna. Näst vanligast när det 

kommer till yngsta barnets ålder är såväl för män som för kvinnor de med barn i åldrarna  

3-6 år. Ca 13 % av männen och ca 15 % av kvinnorna har sitt yngsta barn i dessa åldrar. Vad 

gäller barn över 16 år kan vi konstatera att det är den minsta gruppen för män med ca 8 % och 

den näst mest ovanliga kategorin för kvinnor (ca 11 %). Kvinnor har i något större 

utsträckning än män två barn eller flera med ca 34 % av kvinnorna och ca 31 % av männen. 

 

Vi ser i Tabell 2 att andelen män och kvinnor inom respektive civilstånd är ungefärligt lika 

fördelade. Att vara gift är det absolut vanligaste för såväl kvinnor som män. Denna kategori 

innefattar ungefär hälften av alla kvinnor (ca 48 %) och män (ca 46 %). Att vara ogift och 

sambo är ungefär lika vanligt bland männen och kvinnorna. Ca 25 % av männen är ogifta och 

ca 24 % är sambos. För kvinnor är ca 22 % ogifta och ca 24 % sambos. Frånskild är en 

relativt liten kategori för båda könen. Ca 5 % av männen och ca 4 % av kvinnorna är 

frånskilda. Kategorin för övrigt civilstånd som innefattar grupperna “Änka/Änkling” och 

“Gift, ej sammanboende” är större för kvinnor på ca 2 % medan för männen är motsvarande 

andel ca 0,3 %. Vi tror att gruppen änka/änkling är större för kvinnor varför kategorin för 

Övrigt civilstånd dras upp för kvinnorna men inte lika mycket för männen. 

 

Vi kan se generella mönster som visar på en hög utbildningsnivå bland både män och kvinnor. 

Intressant är att när vi separerar andelarna efter kön, tenderar kvinnor att ha en högre 

utbildningsnivå än män vilket ligger i linje med högskoleverkets statistik från “Kvinnor och 

män i högskolan” (Högskoleverket, 2008). Ca 50 % av kvinnorna har en 

Högskoleutbildningoch motsvarande andel för männen är ca 43 %. Hos männen är kategorin 

Gymnasium istället den vanligast förekommande utbildningsnivån på ca 51 %. Denna 
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kategori är näst vanligast för kvinnor med en andel på ca 44 %. Den minst vanligt 

förekommande gruppen för både män och kvinnor är den för Grundskola eller motsvarande 

med ca 7 % av det totala antalet män och ca 6 % av kvinnorna.  

 

Ser en till sektortillhörighet kan vi tydligt urskilja att det är betydligt vanligare att kvinnor 

arbetar inom offentlig sektor och att män arbetar inom privat sektor. Nästan dubbelt så många 

kvinnor (ca 56 %) som män (ca 25 %) arbetar inom offentlig sektor. Inom privat sektor är 

mönstret omvänt med ca 75 % av männen medan andelen kvinnor är ca 44 %. Kvinnor är 

således betydligt mer jämnt fördelade mellan sektorerna än vad män är.  

 

Tabell 2. Medelvärdesjämförelse och median samt andelar  

(i procent) uppdelat på kön. Antal inom parentes. 

 

Vi kommer nu att beskriva det deskriptiva sambandet mellan kön, föräldrastatus och 

genomsnittlig veckoarbetstid. Därefter genomför vi en multivariat analys där vi stegvis 

introducerar kontrollvariabler i modellerna för att se om faktorer som utbildningsnivå, 

civilstånd och sektor kan förklara eventuella könsskillnader.  
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Sambandet mellan att ha barn eller inte och yngsta barnets ålder till den ordinarie 

veckoarbetstiden presenteras för män och kvinnor i Figur 1 nedan. Notera att diagrammet 

börjar på 31 timmar. Vi ser att män jobbar mer än kvinnor i genomsnitt både när de har barn 

och när de inte har barn. Såväl män som kvinnor har högre arbetstid när de har småbarn men 

ökningstakten avtar med barnens ålder. Detta ligger i linje med vad tidigare forskning säger 

om att männen går upp i arbetstid när de får barn men går emellertid emot vad tidigare 

forskning säger om att kvinnan på motsatt sätt går ner i arbetstid. Modellen tar dock inte 

hänsyn till att både föräldrastatus och en persons arbetstid förmodligen har ett samband med 

ålder.  

 

Figur 1. Stapeldiagram med Ordinarie veckoarbetstid (antal 

timmar/vecka) på y-axeln beroende på om personen har barn 

eller inte samt yngsta barnets ålder, uppdelat på kön. 

 

Multivariat analys 

Här nedan presenteras i Tabell 3 en trappstegstabell med de multivariata analyser vi utfört för 

att undersöka sambandet mellan den ordinarie veckoarbetstiden och föräldrastatus för kvinnor 

respektive män. I Modell 1 undersöker vi eventuella skillnader i män och kvinnors arbetstid i 

samband med föräldraskapet. Vi ser att det finns en statistiskt signifikant könsskillnad då 

kvinnor i genomsnitt arbetar ca 3,5 timmar mindre per vecka jämfört med män givet allt annat 

lika, det vill säga att respondenterna har samma föräldrastatus och ålder. Detta samband är 

statistiskt signifikant på 5 %-nivån. Inom ramen för föräldrastatus ser vi att variabeln inte har 

någon signifikant effekt på hur mycket en arbetar i vårt urval. Det är genomgående för 

samtliga modeller i Tabell 3. Vi förväntade oss att resultaten skulle vara negativa, och då 
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särskilt negativa för småbarn. Inga sådana resultat framkommer. Vi finner det teoretiskt 

rimligt att ha barn i kategorin över 16 år inte är statistiskt signifikant då äldre barn inte borde 

ha samma inverkan på den tid en disponerar i det betalda arbetet. Detta ligger även i linje med 

vad Flood och Gråsjö (1997) kommit fram till. Att ha två barn eller fler kan vi vidare se har 

ett negativt samband med den ordinarie veckoarbetstiden om en jämför med de som inte har 

några barn, men detta samband är inte signifikant på 5 %-nivån. 

 

Anledningen till att både kvinnor och män verkade arbeta mer när de fick barn handlar om att 

föräldrastatus är korrelerat med ålder. När vi kontrollerar för ålder försvinner dock detta 

samband. I Modell 1 inkluderar vi en kvadrerad åldersvariabel vilken blir signifikant, det 

innebär att sambandet mellan ålder och arbetstid är kurvlinjärt och därför tar vi med den i vår 

modell för att åtgärda detta. Vi kan konstatera att ålder har ett statistiskt signifikant samband 

med den ordinarie veckoarbetstiden per vecka, men att dess effekt minskar med åldern, vilket 

visas av den negativa koefficienten för kvadrerad ålder.  

 

R
2
-värdet för Modell 1 visar att vi med hjälp av dessa oberoende variabler kan förklara ca  

12 % av andelen varians i ordinarie veckoarbetstid. 

 

I Modell 2 lägger vi sedan till interaktionsvariabler för att undersöka om det finns en 

signifikant extra effekt genom att vara kvinna och att ha barn i en viss ålder. Vi förväntade oss 

negativa estimat eftersom kvinnor då hade jobbat mindre än män när de har barn men även att 

effekten är mest negativ när barnen är små. Vi ser att dock att interaktionsvariablerna inte blir 

signifikanta i Modell 2 och tillför då ingenting.  

 

När det kommer till R
2
-värdet för Modell 2 på ca 12 % kan vi konstatera att modellen 

inklusive interaktionsvariablerna inte förbättrar våra prediktioner nästan alls och de blir heller 

inte signifikanta, och därför undersöker vi i kommande modell (Modell 3) andra faktorers 

påverkan på könsskillnader i ordinarie veckoarbetstid utan att inkludera dessa 

interaktionstermer. I Modell 3 undersöker vi om eventuella könsskillnader kan förklaras av 

faktorer som utbildningsnivå, civilstånd och sektor. Vi finner att styrkan på sambandet mellan 

kön och ordinarie veckoarbetstid är ungefär detsamma som i Modell 1 även efter att vi lagt till 

våra kontrollvariabler; det finns fortfarande en statistiskt signifikant könsskillnad på 5 %-

nivån på ordinarie veckoarbetstid. Detta är intressant då det betyder att män och kvinnor med 
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samma antal barn i samma åldrar, samma utbildningsnivå, civilstatus och arbetande inom 

samma sektor ändå har olika genomsnittlig arbetstid. När vi ser till de oberoende variablerna 

som är nya i analysen kan vi exempelvis se att  Högskola har ett statistiskt signifikant 

samband till ordinarie veckoarbetstid. Ju högre utbildning en har desto mer verkar en arbeta. 

Personer med en högskoleutbildning har i genomsnitt en högre ordinarie veckoarbetstid 

jämfört med personer med en gymnasieutbildning konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Notera däremot att Grundskola inte är signifikant skild från Gymnasium. 

 

Om vi ser till vilket civilstånd en har kan vi konstatera att en arbetar minst om en är gift. 

Personer som är sambos är den enda gruppen som är signifikant skild från referenskategorin, 

vilket innebär att de har en högre genomsnittlig veckoarbetstid än de som är gifta.  

 

Vi ser närmare att resultaten visar att sektortillhörighet inte har ett statistiskt signifikant 

samband med den genomsnittliga veckoarbetstiden.  

 

När det kommer till ålder finner vi att sambandet till ordinarie veckoarbetstid ännu är 

signifikant på 5 %-nivån. Koefficienten har dock minskat något från Modell 1. En ytterst liten 

del av det samband som vi tidigare sett mellan ålder och ordinarie veckoarbetstid doldes 

således av de kontrollvariabler som vi nu lagt till i Modell 3. En del av ålderns effekt på den 

ordinarie veckoarbetstiden kan alltså istället förklaras av utbildningsnivå, civilstånd och 

sektor.  
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Tabell 3. Trappstegstabell baserad på en OLS-regression 

mellan den beroende variabeln Ordinarie veckoarbetstid 

(timmar/vecka) och de oberoende variablerna för individer  

19-65 år. 

 

Vi har även utfört separata analyser för män och kvinnor eftersom vi vill undersöka om vissa 

variabler kan ha olika stor effekt på kvinnors och mäns veckoarbetstid. Här nedan presenterar 

vi därför Tabell 4 innehållande samma analys som i Modell 3 i Tabell 3 men nu uppdelat efter 

kön. När vi jämför män och kvinnor i separata analyser ser vi att det finns betydande 

skillnader mellan könen. Vid första anblicken kan vi även se att R
2
-värdet skiljer sig åt 

betydligt mellan män och kvinnor vilket är intressant eftersom det innebär att modellen 

beskriver kvinnors veckoarbetstid väsentligt mycket bättre än mäns veckoarbetstid. Andelen 

förklarad varians i veckoarbetstiden för män är 6 % medan det för kvinnor är mer än det 

dubbla. Kvinnor har i modellen ett R
2
-värde på 13 %.  
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I Tabell 4 är har föräldrastatus även med hänsyn tagen till kontrollvariablerna fortfarande ett 

icke signifikant samband med den ordinarie veckoarbetstiden.  

När vi istället tar en titt på vilken utbildningsnivå personen har ser vi att kvinnor som har en 

högskoleutbildning har signifikant längre ordinarie veckoarbetstid på ca 3 timmar/vecka 

jämfört med kvinnor med en gymnasieutbildning konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. För männen är det istället skillnaden mellan Grundskola och Gymnasium  som är 

signifikant då män med en grundskoleutbildning i genomsnitt arbetar ca 1,6 timmar per vecka 

mindre än de män med en gymnasieutbildning, allt annat hållet konstant. Högskola för män 

och Grundskola för kvinnor är således inte signifikant skild från gymnasieutbildning på 5 %-

nivån. Andelen kvinnor inom kategorin Grundskola är så pass liten att en kan misstänka att 

det är därför den inte blir signifikant. För männen är det emellertid annorlunda då hela ca  

43 % av männen har en högskoleutbildning. Trots att Grundskola inte är signifikant för 

kvinnor och Högskola inte är det för män verkar det vara så att såväl män om kvinnor tenderar 

att arbeta mer ju högre utbildning personen har. Blickar vi tillbaka till den multivariata 

analysen som redovisas i Tabell 3 modell 3 kan vi i jämförelse med den separata analysen för 

kön konstatera att det är kvinnorna som driver resultaten för Högskola.   

 

Ser vi till civilstatus kan vi konstatera att alla kategorier förutom den för Övrigt civilstånd är 

signifikantskilda från gifta för kvinnor men däremot endast kategorin för Ogift är signifikant 

för män. Mönstret ser ut att vara omvänt för män och kvinnor då kvinnors arbetstid är i 

genomsnitt lägre som gift jämfört med alla övriga kategorier, vilket ligger i linje med vad 

Flood och Gråsjö (1997) funnit, medan män istället arbetar mer som gift jämfört med att vara 

ogift. Som ogift arbetar kvinnor i genomsnitt ca 1,5 timmar mer per vecka än som gift. Som 

frånskild arbetar kvinnor i genomsnitt ca 2,3 timmar/vecka mer än de som är gifta och som 

sambo i genomsnitt ca 2 timmar mer per vecka än en som är ogift. Män arbetar i genomsnitt 

ca 1 timma mindre/vecka som ogift jämfört med att vara gift. 

 

Angående respondenternas sektortillhörighet ser vi att det inte finns något signifikant 

samband mellan sektor och arbetstid för varken män eller kvinnor, varför denna variabel inte 

verkar vara av vikt för den arbetstid en utför per vecka, justerat för skillnader i civilstånd och 

utbildningsnivå i respektive sektor.  
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Med hjälp av separata analyser för män och kvinnor kan vi predicera värden för att jämföra 

hur mycket en man som är 30 år arbetar per vecka jämfört med en kvinna i samma ålder. 

Givet att de båda tillhör referenskategorin i alla övriga variabler, finner vi att en man som är 

30 år arbetar i genomsnitt ca 34 timmar/vecka medan en kvinna i samma ålder i genomsnitt 

arbetar ca 32 timmar/vecka. De förenklade prediktionsekvationerna utifrån att alla övriga 

variabler är lika med noll (dvs. att personen i övrigt tillhör referenskategorierna) ser ut såhär: 

 

ŷ(Kvinna) = 3,09 + 1,25*30 + (-0,01 * 30
2
) = 31,59 timmar/vecka 

ŷ(Man) = 27,37 + 0,51*30 + (-0,01 * 30
2
) = 33,67 timmar/vecka 

 

Tabell 4. Regressionsanalys med beroende variabel Ordinarie 

veckoarbetstid (timmar/vecka) uppdelat på 

kön.
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och i så fall hur män och kvinnors betalda 

arbetstid påverkas av att bli föräldrar. Vi har ämnat ta reda på vilka faktorer som är avgörande 

för förvärvsarbetstiden i samband med föräldraskapet och kontrollerar därför för 

utbildningsnivå, civilstånd och sektor vilka vi menar kan ligga bakom eventuella köns-

skillnader. Mot bakgrund av ekonomiska perspektiv och olika synsätt på normer kring genus 

och könskategorier har vi studerat om män och kvinnor fortfarande agerar utifrån traditionella 

könsroller om att män ska försörja familjen och kvinnan ha huvudansvaret för barnen. Våra 

huvudresultat visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan att ha barn i 

olika åldrar och den genomsnittliga veckoarbetstiden och heller inte med avseende på kön i 

effekten av att ha barn i olika åldrar. Det existerar dock en skillnad mellan män och kvinnors 

ordinarie veckoarbetstid på ca 3,5 timmar, justerat för alla kontrollvariabler. 

 

Vi förväntade oss finna resultat som i linje med tidigare forskning (bl.a. Kaufman och 

Uhlenberg, 2000) skulle visa att föräldraskapet påverkar mäns och kvinnors betalda vecko-

arbetstid olika, genom att män ökar sin arbetstid medan kvinnors arbetstid går ner när de får 

barn. Variablerna för föräldrastatus är dock inte signifikanta i någon av våra modeller och 

därför kan vi inte påvisa en signifikant skillnad mellan könen i ordinarie veckoarbetstid 

beroende på föräldrastatus. Vi fann inget statistiskt signifikant samband mellan att ha barn i 

olika åldrar och den genomsnittliga veckoarbetstiden vilket strider mot de forskningsresultat 

Kaufman och Uhlenberg (2000) presenterat. Inte heller antal barn har något statistiskt 

signifikant samband med den genomsnittliga veckoarbetstiden. Vi undersökte om det finns en 

extra interaktionseffekt av att vara kvinna och att ha barn i olika åldrar men denna effekt blev 

inte heller signifikant. Att ha barn i en viss ålderskategori verkar inte påverka män och 

kvinnor olika, vilket vi tidigare trott. Vi kan inte påvisa att sambandet mellan arbetstid och 

föräldrastatus blir starkare för män och kvinnor ju fler barn en har samt ju yngre barnen är, 

vilket vi trodde när vi skapade våra hypoteser. Våra egna resultat kan därför inte bekräfta att 

män och kvinnor handlar utifrån traditionella könsroller i Sverige idag baserat på teorin om att 

göra kön, då vi utifrån denna teori skulle förvänta oss att det existerar könsskillnader i 

arbetstid. En bör dock ta hänsyn till att teorin är publicerad på 80-talet och att mycket har hänt 

sedan dess i Sverige. Utifrån samma teori kan vi därför resonera kring möjligheten att ett 



28 

 

normskifte gällande mäns syn på faderskapet ägt rum, vilket även tidigare forskning har 

funnit (Plantin m.fl., 2000). West och Zimmerman (1987) menar att genus skapas 

interaktionellt och institutionellt och i relation till teorin implicerar våra resultat att det skett 

en förändring i institutioner kring föräldraskapet i Sverige eftersom sambandet mellan 

ordinarie veckoarbetstid och föräldrastatus inte blev signifikant. 

 

Vi finner dock att det existerar en skillnad i genomsnittlig veckoarbetstid mellan män och 

kvinnor på ca 3,5 timmar, justerat för alla kontrollvariabler. Dessa resultat stödjer West och 

Zimmerman (1987) perspektiv angående att kvinnor gör kön när de utför obetalt arbete medan 

män gör kön när de utför förvärvsarbete. Eftersom våra resultat visar att män i genomsnitt 

jobbar mer än kvinnor resonerar vi kring att det fortfarande finns genuskonstruktivistiska 

normer som styr kvinnliga och manliga beteenden. Specialiseringsteorin kan även förklara 

skillnaderna i arbetstid då mannen har huvudansvaret för det betalda arbetet och kvinnan för 

det obetalda arbetet. Resonemanget för vi mot bakgrund av att män generellt sett har en högre 

lön i Sverige än kvinnor (SCB, 2012). Däremot visar våra resultat att kvinnor i genomsnitt har 

en högre utbildningsnivå än män men ändå arbetar mindre. Det implicerar att specialiserings-

teorin har förlorat i förklaringsvärde i det avseendet att den partner som investerar i human-

kapital också anses vara den som fokuserar på betalt arbete. Därför menar vi att teorin om att 

göra kön verkar vara en bättre förklaring till varför män lägger mer tid än kvinnor på det 

betalda arbetet än specialiseringsteorin. Mot bakgrund av att män generellt sett har en högre 

lön än kvinnor kan det relativa resursperspektivet även bidra på denna punkt då det utgår ifrån 

att mannen har en bättre förhandlingsposition till följd av mer ekonomiska resurser. Vi har 

dock inte tillgång till pardata vilket hade kunnat bidra med värdefull information då det är 

troligt att par gemensamt förhandlar om disponeringen av tid i betalt och obetalt arbete. Trots 

att vi inte justerar för inkomst har vi ändå testat modeller med kontrollvariabeln "Fast lön före 

skatt". Inte heller då fann vi några signifikanta samband mellan föräldrastatus, kön och 

ordinarie veckoarbetstid. Problemet är att lönen kan vara en konsekvens av ordinarie vecko-

arbetstid och därför är den svåranvändbar i våra modeller. Vi kunde istället dragit nytta av en 

variabel som mäter timlön vilken inte torde ha ett lika problematiskt samband till den 

ordinarie veckoarbetstiden. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan lönen ses vara av stor vikt för 

hur mycket en arbetar. Intressant för framtida forskning vore därför att undersöka relationen 

mellan inkomsterna för två partners med hjälp av pardata, för att ta reda på hur vardera 

partens inkomst påverkar i en förhandlingssituation om det betalda/obetalda arbetet. Vi hade 



29 

 

tillgång till variabeln make/makas inkomst, utbildning och liknande variabler men ville inte 

avgränsa oss till enbart de personer som är i en parrelation eftersom det innebar en för stor 

minskning av urvalsstorleken.  

 

Resultaten visar vidare blandade resultat angående civilstånds inverkan på män och kvinnors 

betalda arbetstid. Vi finner att en arbetar minst om en är gift när kvinnor och män analyseras 

tillsammans, vilket verkar rimligt eftersom de som är gifta borde ha möjlighet att hjälpas åt, 

dela på arbetstiden och kostnader inom hushållet. Dessutom resonerar vi kring att gifta par 

eller sambos kanske prioriterar att spendera mer fritid tillsammans och att deras arbetstid då 

går ner. Det kan även tänkas finnas en selektionseffekt, där de som är karriärorienterade fäster 

mindre vikt vid att ha en partner, och därför oftare är singlar. När vi undersöker män och 

kvinnor separat finner vi dock ett omvänt mönster för män och kvinnor. Kvinnor arbetar mer 

som ogift än som gift medan män istället arbetar mindre, och det tror vi kan tyda på att de 

som är gifta är mer traditionella i sitt synsätt än övriga civilstånd. Detta kan i sin tur resultera i 

dessa skillnader med avseende på arbetstiden mellan könen, vilket stödjer teorin om att “göra 

kön” genom att typiskt feminina och maskulina sysslor leder till förväntningar på vissa 

handlingssätt. Connells (1995) teori om den patriarkaliska återbäringen ligger i linje med 

denna tanke. Patriarkala strukturer i Sverige kan anses ligga till grund för mäns fördelar på 

arbetsmarknaden. Det ger männen möjlighet att arbeta mer än kvinnor och hindrar kvinnor 

från att arbeta mer som gifta, till följd av traditionella normer kring vad som anses vara 

kvinnligt/manligt. 

 

Det är möjligt att det, trots att vi inte finner något samband mellan kön, föräldrastatus och den 

genomsnittliga arbetstiden, ändå finns ett samband mellan kön, föräldrastatus och 

benägenheten att arbeta mer eller mindre än 40 timmar i veckan. OLS som metod mäter 

enbart medelvärden men det är möjligt att större skillnader hade framkommit om vi  istället 

gjort en logistisk analys. Exempelvis skulle en kunna kategorisera veckoarbetstiden  efter  

5-timmarsintervall för att undersöka sannolikheten att en kommer i en högre eller lägre 

kategori, alternativt sannolikheten för att arbeta ett visst antal timmar. Utfallsvariabeln 

Ordinarie veckoarbetstid avser att mäta den normala arbetstiden men kan i själva verket skilja 

sig från den faktiska arbetstiden i de fall då respondenten inte vetat den exakta tiden. Det finns 

en risk för att de som angett en ordinarie veckoarbetstid i själva verket arbetar mer eller 

mindre vilket kan bidra till missvisande resultat i jämförelse med hur det ser ut i verkligheten. 
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Detta kan medföra problem med reliabiliteten i vår utfallsvariabel. Flood och Gråsjö (1997) 

påtalar att studier baserade på konventionella data över förvärvsarbetstid ofta resulterar i att 

kvinnor går ned i arbetstid i samband med moderskapet medan män går upp. När de istället 

använde sig av tidsanvändningsdata i vilken de undersökte intervjupersonens sammanlagda 

tid i olika aktiviteter, och delade in den angivna tiden i hushållsarbete, förvärvsarbete och 

barntillsyn visade det sig att män med barn i åldern 0-3 går ner i arbetstid jämfört med sina 

barnlösa motsvarigheter. Vad innebär detta då för våra resultat? Tidigare forskning tyder på 

att det skett ett normskifte gällande mäns syn på faderskapet de senaste decennierna. Detta då 

rollerna som traditionell familjeförsörjare och involverad fader tidigare inneburit samma sak 

medan rollerna nu har blivit mer polariserade. Rådande normer idag ställer mer krav på att 

män ska vara jämställda och delaktiga i omsorgen av barnen (Plantin m.fl., 2000; Kaufman 

och Uhlenberg, 2000). Vi tror att om vi använt oss av tidsanvändningsdata hade vi fått andra 

resultat som kanske hade kunnat påvisa fler könsskillnader i människors tidsanvändning när 

de är nyblivna föräldrar eller har småbarn hemma. Förslag till framtida forskning är att utföra 

en longitudinell studie med fokus på par för att urskilja hur jämställdhetsförändringen ser ut 

över tid angående disponering i arbetstid mellan könen. Med hjälp av den panelkomponent 

som LNU har möjliggörs analyser som liknar de som presenterats av Boye och Evertsson 

(2013) och Flood och Gråsjö (1997).  

 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att det ännu finns skillnader avseende genomsnittlig 

förvärvsarbetstid mellan kvinnor och män i Sverige. De verkar varken förstärkas eller 

försvagas i samband med föräldraskapet, utan existerar oberoende av detta. De könsskillnader 

som existerar kan inte förklaras av utbildningsnivå, civilstånd eller sektortillhörighet. 

Individers civilstatus och utbildningsnivå är viktiga faktorer medan sektortillhörighet inte har 

betydelse för tiden i betalt arbete. Däremot finner vi tydliga skillnader i sambandet dessa 

variabler har med ordinarie veckoarbetstid för kvinnor och män. Vi tolkar sambandet mellan 

civilstånd och ordinarie veckoarbetstid ur ett genuskontruktivistiskt perspektiv och 

utbildningsnivå utifrån specialiseringsteorin och tror därför att kvinnor och män i viss mån 

fortfarande agerar utifrån traditionella könsroller i Sverige. Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att det ännu existerar könsskillnader avseende disponeringen av tid i betalt arbete 

mellan kvinnor och män i Sverige idag. Trots att de inte drivs av föräldrastatus så är de 

relativt tydliga och stabila oavsett faktorer som civilstånd, utbildningsnivå och 

sektortillhörighet. 
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