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Sammanfattning 
 

Då studier visat att det förekommer en ojämn fördelning av det obetalda arbetet mellan män 

och kvinnor är det relevant att undersöka faktorer som kan tänkas ge upphov till detta. Denna 

studie syftar därför till att undersöka sambandet mellan inkomst, arbetstid, utbildning och 

familjekonstellation (antal hemmavarande barn och småbarn) vid mängden hushållsarbete 

gifta/sammanboende män och kvinnor utför. Tidigare studier visar även att förekomsten av barn 

i hushållet ökar mängden hushållsarbete och att denna ökning främst gäller för kvinnor. Utifrån 

denna vetskap utformades studiens två frågeställningar där den första fokuserar på 

hushållsarbete kopplat till vardagliga sysslor och den andra på hushållsarbete kopplat till 

omsorg av barn. Studiens teoretiska ramverk bygger på specialiseringsteorin och 

autonomimodellen. Specialiseringsteorin är en ekonomisk teori som förklarar fördelningen av 

hushållsarbete genom att individen specialiserar sig på en syssla, om exempelvis mannen 

specialiserar sig på tid i betalt arbete är det rationellt att kvinnan specialiserar sig på obetalt 

arbete. Autonomimodellen förklarar istället fördelningen av hushållsarbete genom en individs 

individuella inkomst. Kvinnor med hög inkomst förväntas utföra mindre hushållsarbete än 

kvinnor med låg inkomst om de förvaltar sina resurser rätt och ”köper sig loss” från ansvaret i 

hemmet genom exempelvis hushållsnära tjänster i form av städhjälp. Mängden hushållsarbete 

som män utför påverkas enligt modellen inte av deras individuella inkomst. Utifrån teorin 

utformades fyra hypoteser som används vid tolkning av resultat och analys för att lättare besvara 

studiens centrala frågor. 

Datan är hämtad från Levnadsnivåundersökningen 2010 och studien tillämpar således 

kvantitativ metod för att besvara dess frågeställningar. Studiens beroendevariabel delas upp i 

två kategorier, en för hushållsarbete (vardagssysslor) och en för hushållsarbete (omsorg av 

barn) och testas i separata analyser för kvinnor och män med hjälp av multipel OLS regression. 

Resultaten visar att det finns ett samband mellan antal barn och småbarn för både män och 

kvinnor vid mängden hushållsarbete (vardagssysslor och omsorg av barn) de utför, men att 

dessa samband varierar olika mycket för kvinnor och män. Resultaten indikerar även att det är 

relevant för vidare studier att särskilja hushållsarbete som syftar till vardagssysslor från 

hushållsarbete som berör omsorg av barn.  

Nyckelord  
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1. Inledning 

Kvinnor har under de senaste 40 åren ökat både sitt deltagande på arbetsmarknaden och sin 

utbildningsnivå (Evertsson & Magnusson, 2014). Denna förändring har bidragit till att kvinnors 

tid i obetalt arbete1 minskat över tid. Män har under samma period ökat sitt deltagande i obetalt 

arbete, men dock inte till den grad att det motsvarar kvinnors minskade andel. Det rör sig 

snarare om att den totala mängden tid som ägnas åt obetalt arbete minskat över tid. Sedan 1990 

har kvinnor minskat sin tid i obetalt arbete med 1 timme och män ökat sin tid med 8 minuter 

räknat på ett vardagsdygn. Minskningen kan delvis kopplas till att vi idag har många fler 

tekniska hjälpmedel som spar tid, exempelvis tvätt och diskmaskin. Även hjälp i form av 

hushållsnära tjänster underlättar bördan av sysslor i hemmet och frigör tid för individen att 

lägga på annat, exempelvis i förvärvsarbete2, fritidsaktiviteter eller socialt umgänge. År 2010 

ägnade kvinnor 3,5 timmar till obetalt arbete under ett vardagsdygn och män motsvarande 2,5 

timmar (SCB, 2014). 

Forskning visar att det finns ett samband mellan det obetalda arbetet och det betalda arbetet, 

där det obetalda arbetet påverkar både lön och karriärvägar på arbetsmarknaden (Flood & 

Gråsjö, 1997, Hörnqvist, 1997, m.fl.). Exempelvis har skillnaden i lön mellan män och kvinnor 

varit mer eller mindre oförändrad de senaste decennierna trots att kvinnor generellt är mer 

utbildade än män och förvärvsarbetar i lika hög grad (Angelov m.fl. 2013; Boye, Halldén & 

Magnusson 2014). I det här sammanhanget är det relevant att belysa att jämställdhet3 är en 

viktig jämlikhetsfråga4 som syftar till att män och kvinnor ska ha lika möjligheter på 

arbetsmarknaden, lika möjligheter till högre utbildning, lika mycket makt samt lika möjlighet 

till att kunna påverka sin livssituation. Detta innefattar även lika delaktighet vid beslut som rör 

familjen och fördelning av hushållsarbetet. Då studier visar att det förekommer en ojämn 

fördelning av obetalt arbete är det därmed viktigt att undersöka vad som påverkar hur mycket 

obetalt arbete män respektive kvinnor utför (SCB, 2014; Boye & Evertsson, 2014).  

                                                           
1 Med obetalt arbete menas arbete mot vilket individen inte får ersättning. I detta fall avser det arbete i form 
av hushållsarbete så som städning, matlagning, disk, tvätt och omsorg av barn. 
2 Med förvärvsarbete menas arbete mot vilket individen får ersättning i form av lön. 
3 Jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män. 
4 Jämlikhet avser rättvisa mellan alla grupper och individer i samhället. 
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Det teoretiska ramverket i denna studie utgörs av specialiseringsteorin och autonomimodellen. 

Enligt specialiseringsteorin är det mest rationella att personen som har lägst lön i ett förhållande, 

vilket ofta är kvinnan, fokuserar på arbetet i hemmet framför förvärvsarbetet (Becker, 

1981,1985; Coverman, 1983). I denna teori förvaltar individen sina resurser på bästa sätt genom 

att specialisera sig på en specifik syssla, exempelvis specialiserar mannen sig på förvärvsarbete 

och kvinnan på hushållsarbete. Tittar man istället, som i autonomimodellen, enbart på kvinnans 

inkomst och inte på hennes inkomst i relation till mannens, tyder det på att hon kan använda sin 

inkomst som ett medel för att ”köpa sig loss” från ansvaret i hemmet, och på så sätt frigöra tid 

för betalt arbete (Gupta, 2006, 2007, 2008).Vidare finns forskning och teorier som fokuserar på 

konstruktionen av genus, exempelvis ”doing gender”, som menar att kvinnor utför mer 

hushållsarbete just för att de är kvinnor. Genom att utföra eller inte utföra hushållsarbete 

upprätthåller och konstruerar män och kvinnor sina könsidentiteter (Kessler & Mckenna, 1985).  

Tidigare forskning har också visat att mäns genomsnittliga tid i betalt arbete är som högst när 

de blir förälder. Kvinnor tenderar istället att minska sin tid i betalt arbete när ett barn föds och 

ökar därmed ofta tiden i hushållsarbete när de ingår i en relation och skaffar barn (Flood & 

Gråsjö,1997). Då det fortfarande förekommer en ojämn fördelning av obetalt arbete till 

kvinnors nackdel är det av intresse att undersöka faktorer som kan tänkas ge upphov till denna 

skeva fördelning, för att på så sätt bidra med ökad kunskap till området. För att undersöka detta 

används Levnadsnivåundersökningen 2010 vilken inkluderar relevant information om 

respondenternas ålder, kön, lön, utbildning, antal hemmavarande barn, småbarn och tid ägnat 

åt förvärvsarbete och hushållsarbete.    

 

1.1 Syfte, frågeställning och studiens avgränsning 

Det finns ett rikt utbud av forskning inom området för genus och jämställdhet som talar för att 

det förekommer en ojämn fördelning av det obetalda arbetet mellan kvinnor och män. Därför 

finner vi det fortsatt relevant att undersöka om inkomst, arbetstid, utbildning och 

familjekonstellation (antal hemmavarande barn och småbarn) har ett samband med hur mycket 

hushållsarbete män och kvinnor i par utför. Då tidigare studier visar att det sker en förändring 

vid mängden hushållsarbete som utförs när det finns barn i hushållet fokuserar denna studie inte 

enbart på hushållsarbete i form av städning, tvätt och matlagning, utan även på hushållsarbete 

som berör omsorg av barn. Syftet med studien är att med kvantitativ metod och material hämtat 
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från Levnadsnivåundersökningen 2010, undersöka sambandet mellan inkomst, arbetstid, 

utbildning och familjekonstellation (antal hemmavarande barn och småbarn) och det 

hushållsarbete gifta/sammanboende män och kvinnor utför. För att studera detta jämförs 

kvinnor med andra kvinnor och män jämförs med andra män. Totalt redovisas fem tabeller, en 

deskriptiv tabell och fyra tabeller för regressioner över kvinnor och män. Hushållsarbete 

innefattar städning, tvätt, matlagning och omsorg av barn men delas i denna studie upp i två 

kategorier. Den ena berör sysslor som tvätt, städning och matlagning och benämnas som 

hushållsarbete (vardagssysslor) och den andra omsorg av barn, som hämtning, lämning och 

nattning vilken benämns som hushållsarbete (omsorg av barn). Studiens centrala frågor är: 

1. Finns ett samband mellan inkomst, arbetstid, utbildning och familjekonstellation vid 

hur mycket hushållsarbete (vardagssysslor) män och kvinnor som lever i par utför?  

 

2. Finns ett samband mellan inkomst, arbetstid, utbildning och familjekonstellation vid 

hur mycket hushållsarbete (omsorg av barn) män och kvinnor som lever i par utför?  

Levnadsnivåundersökningen utförs i Sverige och materialet som används i denna studie är från 

2010. Endast förvärvsarbetande individer som identifierar sig som antingen man eller kvinna 

och som lever i heterosexuella parförhållanden har inkluderats i studien. Arbetslösa, 

sjukskrivna, studenter, pensionärer, föräldralediga, par i samkönade relationer etc. har därmed 

uteslutits.  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av teori och tidigare forskning. Vidare följer presentation 

av hypoteser och en redogörelse av metod och datamaterial som används för analysen samt en 

variabelbeskrivning. Efter detta presenteras studiens resultat som följs upp av en diskussion och 

förslag på vidare forskning. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I samband med kvinnors ökande deltagande på arbetsmarknaden tillkom under de senaste 

decennierna institutioner vars funktion var att ytterligare underlätta denna etablering, så som 

offentlig finansierad barnomsorg och rätten till betald föräldraledighet (Angelov m.fl. 2013). 

Detta har ökat möjligheten, främst för kvinnor, att kombinera familj och arbete. Trots dessa 

politiska åtgärder samt förekomsten av hushållsnära tjänster i form av exempelvis städhjälp i 

hemmet talar tidigare studier för att kvinnor fortfarande står för majoriteten av det obetalda 

arbetet i hemmet (Boye, 2014).  

I detta kapitel presenteras väletablerade teorier som ofta används för att förklara fördelningen 

av det obetalda arbetet samt tidigare forskning på området. Teorierna kommer att fungera som 

verktyg vid analysen av resultatet. Först beskrivs Beckers specialiseringsteori vilket är en 

ekonomisk teori som har sin utgångspunkt i den rationellt handlande individen. Den andra 

teorin som behandlas är Guptas autonomimodell som belyser sambandet mellan absolut 

inkomst och tiden som ägnas åt hushållsarbete. 

 

2.1 Beckers ekonomiska teori – att agera rationellt 

Nationalekonomen Gary S Beckers (1981,1985) teorier bygger på ett ekonomiskt 

betraktelsesätt där aktörer antas handla ändamålsenligt. Individer investerar genom handling 

och beslutsfattande i sitt humankapital5 i hopp om att det genererar någon form av vinst. 

Investeringen kan ge utfall på både lång och kort sikt. Exempel på en sådan investering är 

universitetsstudier där avkastningen sker i form av specifika kunskaper som kommer till 

användning under lång tid i individens yrkesliv. Becker menar att vid val av exempelvis studier 

eller arbete gör personen i fråga en rationell avvägning som på ett eller annat sätt gynnar denne 

i framtiden.  

                                                           
5 Humankapital definieras som en samling resurser i form av kunskap, vanor, sociala och personliga attribut. 
Individen kan välja att investera i sitt humankapital genom exempelvis utbildning eller avancering i arbetet 
(Becker, 1985). 
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I Beckers specialiseringsteori betraktas individer i en parrelation som en nyttomaximerande 

enhet och kan nästan tolkas som ”en liten fabrik” där besluten som fattas görs utifrån vad som 

förväntas vara bäst för familjen. Att förvalta tiden på ett så effektivt sätt som möjligt utgör 

därmed en grundpelare i den ”lilla fabriken” och detta görs bäst genom fördelning av 

ansvarsområden. Fokuseras mycket tid och energi på en syssla resulterar detta ofta i att 

personen blir väldigt bra, specialiserar sig, på denna syssla. Om exempelvis ena parten 

investerar i utbildningskapital i hopp om att det i framtiden ska ge en ekonomisk avkastning i 

form av högre lön, kanske den andre parten under samma tid istället väljer att specialisera sig 

på sitt arbete. Exempelvis borde kvinnor som investerat mycket i sitt humankapital enligt teorin 

utföra mindre hushållsarbete jämfört med kvinnor som investerat mindre i sitt humankapital. 

Samma princip borde även gälla för män. En individ  antas investera i utbildning i hopp om att 

detta ska generera högre lön och ökade möjligheter på arbetsmarknaden. En person med hög 

utbildning och ett högavlönat arbete spenderar även troligtvis mycket tid i arbetet och därmed 

mindre tid i hemmet. Högutbildade kvinnor och män kan därmed enligt teorin antas ägna 

mindre tid åt hushållsarbete än lågutbildade kvinnor och män. Kontentan är att det mest 

ekonomiska och rationella är att förvalta sitt humankapital genom specialisering. Detta gäller 

även sysslor som utförs i hushållet och den person som spenderar mest tid i hushållet bör därför 

enligt teorin specialisera sig på sysslor knutna till hemmet.  

Beckers teori om specialisering har dock kritiserats av sociologer, bland annat för att den inte 

problematiserar dominans och maktaspekter inom familjen (England & Budig, 1998). Då 

endast kvinnan kan stå för barnafödandet tillskrivs hon per automatik mer tid i hemmet med 

barnet efter en förlossning, och bör således för att effektivisera tiden fokusera på att specialisera 

sig på just hushållssysslor och barnpassning. Konsekvenserna av detta blir dock att kvinnor 

ökar sitt äktenskapsspecifika kapital (inom relationen) medan män ökar sitt generella kapital 

som de kan nyttja utanför relationen. Arbetar ena parten i relationen mindre än den andre och 

således spenderar mer tid i hemmet kan det te sig naturligt att under den tiden ägna sig åt 

hushållssysslor. Då kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och fortfarande tar ut 

majoriteten av föräldraledigheten tenderar mannens bidrag till hushållets ekonomi att bli större 

än kvinnans. För många familjer är det därför självklart att den som bidrar mest till hushållets 

ekonomi stannar i förvärvsarbetet och den som bidrar minst, vilket ofta är kvinnan, tar ut 

majoriteten av föräldraledigheten och spenderar således mer tid i hemmet (Boye & Evertsson, 

2014). 
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 Är fördelningen av hämtning och lämning av barn ojämn och att det alltid är ena parten som 

lämnar och den andra som hämtar så faller det kanske även på den som hämtar att förbereda 

middag till familjen. Likaså är det troligt att andra hushållssysslor som disk, tvätt och städning 

också utförs av den part som hämtar barn(et). Är det exempelvis kvinnan som varje dag lämnar 

arbetet tidigare för att hämta barn från förskolan blir det eventuellt hon som står för matlagning 

och övriga hushållssysslor.  

I Sverige förvärvsarbetar nästan alla kvinnor och maximerar sin nytta genom betalt arbete, inte 

genom obetalt arbete (Evertsson, 2010). Trots detta kan teorin om specialisering fortfarande 

vara av betydelse eftersom kvinnor i mycket stor utsträckning reducerar sin arbetstid när de blir 

föräldrar, tar ut mer föräldradagar samt utför mer obetalt arbete än män (Boye & Evertsson, 

2014)).  

 

2.2 Den individuella inkomstens betydelse  
 

Gemensamt för flertalet studier som tillämpat specialiseringsteorin är att de ämnat förklara 

skillnader i tid av obetalt arbete genom att analysera kvinnors inkomst jämfört med mäns 

inkomst. Gupta (2006, 2007, 2008) menar istället att det är den individuella inkomsten som 

påverkar tiden som ägnas åt hushållsarbete vilket kallas den absoluta inkomsten. Ovan nämnda 

teori tar inte hänsyn till alternativa sätt att minska tiden i obetalt arbete, genom exempelvis att 

äta mat ute eller att köpa hushållsnära tjänster i form av städhjälp och eller barnpassning. En 

kvinna med egen inkomst kan välja att investera i dessa tjänster och på så sätt minska sin tid i 

obetalt arbete. Gupta har visat att kvinnors tid i hushållsarbete inte beror på hur stor skillnaden 

är mellan hennes lön jämfört med makens lön, utan att det endast är den egna inkomsten som 

påverkar hur mycket hushållsarbete hon utför. Modellen kallas för autonomimodellen6 och 

menar att kvinnor på grund av normer och förväntningar tillskrivs det huvudsakliga ansvaret 

för hushållet, men att de med egna resurser i form av lön kan välja att minska tiden som ägnas 

åt dessa sysslor genom att köpa tjänster utifrån (Gupta, 2007). Kvinnor med hög absolut 

inkomst antas därmed ägna mindre tid åt hushållsarbete än kvinnor med låg absolut inkomst, 

oavsett hur deras inkomster skiljer sig från deras respektive mäns inkomster.  

                                                           
6  ”Självbestämmandemodellen”, översatt till svenska. 
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Då autonomimodellen fokuserar på hur kvinnor kan minska sin tid i obetalt arbete genom sin 

egen inkomst, och att majoriteten av kvinnorna i Sverige förvärvsarbetar och har en egen 

inkomst, blir modellen relevant som analysverktyg. Om en kvinnas utbildning leder till ett 

arbete med god ekonomisk avkastning kan hon enligt autonomimodellen välja att investera i 

medel som underlättar för henne och minimerar hennes tid i hushållsarbete. Kvinnor med en 

hög absolut inkomst bör enligt denna modell utföra mindre hushållsarbete om de förvaltar sina 

resurser ”rätt” genom exempelvis städhjälp och att äta mat ute. Tiden som män ägnar åt 

hushållsarbete är dock oberoende av deras absoluta inkomst, en man med en hög inkomst 

förväntas därmed utföra varken mer eller mindre hushållsarbete jämfört med en man med låg 

inkomst.  

 

Attityden att ta hjälp utifrån skiljer sig dock åt i olika länder och inom olika kulturer vilket kan 

leda till att kvinnor med höga absoluta inkomster i vissa samhällen inte använder sina resurser 

på det sätt som föreslås av Gupta. I Sverige är det exempelvis på grund av politiskt och 

normativt motstånd inte lika vanligt att utnyttja hushållsnära tjänster som i andra länder, trots 

att man kan göra skatteavdrag för dem (Ungdomsstyrelsen, 2013).  

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Det finns ett rikt underlag av studier som ägnat sig åt könsskillnader i hushållsarbete där 

skillnader i fördelning av hushållsarbete bland annat förklaras genom skillnad i tid i betalt arbete 

och att män och kvinnor gör kön. I nedanstående avsnitt presenteras tidigare forskning gällande 

fördelning av hushållsarbete mellan män och kvinnor, samt aspekter om vad som kan tänkas 

påverka hur mycket tid män respektive kvinnor ägnar åt hushållsarbete.  

 

2.3.1 Könsidentitet genom hushållsarbete 
 

Fördelningen av hushållsarbete kan förklaras av könsidentitet, att kvinnor och män genom att 

utföra hushållsarbete gör kön. Relativt ny forskning visar att normer om uppfattningen av 

manligt och kvinnligt samt pressen på individen att leva upp till dessa förväntningar ger upphov 

till att kvinnor och män utför olika typer av, och olika mycket hushållsarbete. En kvinna som 

återgår till förvärvsarbete efter föräldraledighet förväntas exempelvis fortsätta utföra samma 
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mängd hushållsarbete som när hon var föräldraledig (Kan, Sullivan och Gershuny, 2011; 

Gershuny, Bittman och Brice, 2005). 

Kritik mot studier som använder sig av teorier om konstruktionen av genus menar dock att de 

bygger på en normativ struktur som definierar hushållsarbete som ”kvinnoarbete” (Benjamin 

& Sullivan,1996). Kvinnligt och manligt bekräftas på olika sätt och därför är hushållsarbetets 

betydelse för kvinnors och mäns könsidentitet inte given på förhand (jfr Connell, 1987). I en 

engelsk studie om fördelningen av hushållsarbete antydde exempelvis båda makarna i familjer 

med en mer jämn fördelning av hushållsarbetet, att de tog avstånd från föreställningen om att 

sysslor knutna till hemmet skulle vara “kvinnogöra” (Gregson & Lowe, 1993). Även de normer 

och värderingar som styr inom familjen påverkar troligtvis fördelningen av hushållsarbetet.  

Tidigare forskning belyser ändå att individer handlar utifrån sitt kön via sociala interaktioner 

och vid fördelning av ansvarsområden, även om förväntningarna på manligt och kvinnligt idag 

inte är desamma som för 40 år sedan (Evertsson, 2004; Lorber, 1994 mfl.). Pojkar och flickor 

lär sig från tidig ålder vilka sysslor som de förväntas utföra genom att spendera tid med 

föräldern av samma kön. Flickan spenderar exempelvis tid med mamman vid förberedelse av 

middag i köket medan pojken spenderar tid i garaget med pappan. Fördelning av aktiviteter som 

dessa förstärker uppfattningen om kön och kvinnan bekräftar sin roll som kvinna genom att 

utföra hushållsarbete och män genom att inte utföra hushållsarbete (Fenstermaker Berk, 1985).  

 

2.3.2 Betydelsen av ekonomiska resurser och barn i hushållet 

 

 Då män ofta tjänar mer än kvinnor och kvinnor kanske gör avbrott i förvärvsarbetet på grund 

av barnafödande är det enligt specialiseringsteorin rationellt att mannen specialiserar sig på 

betalt arbete och kvinnan på obetalt arbete (Becker,1981,1985). Kvinnan placeras därmed per 

automatik i hemmet på grund av hennes svagare ställning på arbetsmarknaden och att det endast 

är hon som kan föda barn. Teorin utger sig för att vara könsneutral men effekten av att placera 

män och kvinnor inom olika sfärer leder till en ojämn fördelning av makt. Studier visar 

exempelvis att genom särbeskattning, ersättning vid föräldraledighet och tillgänglig 

barnomsorg, stärktes under 1970 och 80-talen kvinnors position i arbetslivet och därmed deras 

resurser vid förhandling av obetalt arbete. Reformerna bidrog till ökad ekonomisk frihet för 

kvinnor samt möjligheten att kombinera familj med arbete (Boye & Evertsson, 2014). Vid 
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analys av svensk data visar studier dock att förändringen av kvinnor och mäns resurser orsakat 

mycket små förändringar i fördelning av hushållsarbete mellan män och kvinnor (Evertsson & 

Nermo, 2007). Halleröd (2005) har testat Beckers teori på svensk data genom att titta på hur 

tiden som ägnas åt hushållsarbete påverkas av en individs timlön gentemot dess partners timlön 

och finner inget stöd för att det sker specialisering över tid, det vill säga att individen med lägst 

timlön ökar sin tid i hushållsarbete. Vidare forskning visar att det snarare handlar om huruvida 

det finns barn i hushållet eller inte. Kvinnor tenderar att öka sin tid i hushållsarbete när de blir 

sammanboende och skaffar barn medan män tvärtom ökar sin tid i betalt arbete när det finns 

barn i hushållet. När kvinnor är föräldralediga ökar därmed möjligheten för män att spendera 

mer tid i det betalda arbetet. Finns minst ett barn i hushållet i åldern 0-3 år ökar kvinnor 

hushållsarbetet med ca 5-6 timmar per vecka, medan männen ökar sin tid med 2-3 timmar per 

vecka. Förekomsten av små barn i hushållet påverkar därmed tiden i obetalt arbete främst till 

kvinnors nackdel (Flood & Gråsjö, 1997).  

 

Trots att reformer som syftar till att öka mäns tid i föräldraledighet har utvecklats i hopp om att 

det på lång sikt ska leda till att män tar ett större ansvar i hemmet och på så sätt underlätta 

ytterligare för kvinnor att utveckla sin karriär parallellt med barn och familj, visar studier att 

om både kvinnan och mannen arbetar heltid, ägnar kvinnan i allmänhet mer tid åt hushållsarbete 

än mannen (Boye & Evertsson, 2014). Finns dessutom små barn i hushållet kräver det ofta mer 

tid och energi av föräldrarna, där det obetalda arbetet stjäl energi från det betalda arbetet (Boye, 

Halldén & Magnusson, 2014). För att hinna med förvärvsarbete, hem och barn kan ena 

föräldern tvingas dra ned på arbete inom något område. Om kvinnor tar ett större ansvar för 

hushållsarbetet kan det exempelvis bidra till att kvinnor minskar sin tid i det betalda arbetet, 

vilket förklarar att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Kvinnor i hushåll med 

flera barn utför också troligtvis mer hushållsarbete och omsorg av barn än kvinnor i hushåll 

med ett eller inga barn, speciellt om ett eller fler av barnen också är små.  

 

Nyare studier har framfört att den huvudsakliga förklaringen till vad som påverkar hur mycket 

tid män och kvinnor ägnar åt hushållsarbete snarare beror på kvinnans egen inkomst. Dessa 

studier bygger på resultat av att det endast är kvinnans inkomst som har betydelse för tiden hon 

ägnar åt hushållsarbete (Gupta, 2006, 2007, 2008). Med egna ekonomiska resurser följer 

möjligheten för kvinnor att effektivisera hushållsarbetet genom att satsa på exempelvis tekniska 

hjälpmedel, hushållsnära tjänster eller att beställa hem mat. Det är alltså lättare för kvinnor att 
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använda sina egna ekonomiska resurser som ett sätt att förhandla bort sysslor i hushållet än att 

förhandla om dem med sin make/sambo.  

 

2.4 Hypoteser 

Med bakgrund i Beckers specialiseringsteori och Guptas autonomimodell utformas studiens 4 

hypoteser.  

Enligt specialiseringsteorin är det mest rationella att personen som spenderar minst tid i 

förvärvsarbetet, oavsett kön, tar ett större ansvar för hushållsarbetet. En individ som investerat 

i sitt humankapital genom exempelvis utbildning antas även spendera mer tid i förvärvsarbete 

än en individ som investerat mindre i sitt humankapital. Utifrån denna bakgrund formuleras 

följande hypoteser:  

Hypotes 1. Kvinnor och män som ägnar lite tid åt förvärvsarbete ägnar mer tid åt hushållsarbete 

(vardagssysslor och omsorg av barn) än kvinnor och män som ägnar mycket tid åt 

förvärvsarbete.  

Hypotes 2. Kvinnor och män med låg utbildning ägnar mer tid åt hushållsarbete (vardagssysslor 

och omsorg av barn) än kvinnor och män med hög utbildning. 

Enligt autonomimodellen bör kvinnor med hög absolut inkomst utföra mindre hushållsarbete 

än kvinnor med låg absolut inkomst. Tiden män ägnar åt hushållsarbete är däremot, enligt 

autonomimodellen, oberoende av deras absoluta inkomst. Utifrån denna bakgrund formuleras 

följande hypoteser:  

Hypotes 3. Kvinnor med hög inkomst ägnar mindre tid åt hushållsarbete (vardagssysslor och 

omsorg av barn)  än kvinnor med låg inkomst. 

Hypotes 4. En mans inkomstnivå påverkar inte hur mycket hushållsarbete (vardagssysslor och 

omsorg av barn) han utför. 
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3. Data och Metod 
 

För att besvara frågeställningarna tillämpas kvantitativ metod, vilket är en forskningsmetod där 

statistiska generaliserbara resultat analyseras och kvantifieras. I studien ingår personer som 

identifierar sig som man eller kvinna, är under 65 år, har en månadslön och är gifta eller sambo, 

totalt 1673 observationer. Nedan följer en presentation av datamaterialet och vald metod. 

Vidare beskrivs de variabler som inkluderas samt etiska aspekter. 

 

3.1 Levnadsnivåundersökningen 
 

Levnadsnivåundersökningen genomfördes för första gången 1968 och är en återkommande 

surveyundersökning som baseras på ett obundet slumpmässigt urval av 1/1000 av Sveriges 

befolkning mellan 18 och 75 år. Bakom undersökningarna står institutet för social forskning 

(SOFI). Det material som denna studie baseras på är baserat på den sjätte och senaste 

Levnadsnivåundersökningen som genomfördes 2010. Antal svarande uppgick till 4415 

personer med en relativt jämn könsfördelning och svarsandelen låg på 60,9 procent. En 

minskning från år 2000 svarsandel som låg på 76.6 procent, där 5142 personer intervjuades. 

Intervjupersonerna besvarade frågor som rör deras levnadsförhållanden som exempelvis 

familjeförhållanden, utbildning, arbetsförhållanden, sociala relationer och hälsa.  

 

I den här studien har materialet avgränsats till att bestå av förvärvsarbetande individer som 

identifierar sig som män eller kvinnor, vilka lever i ett heterosexuellt parförhållande som gifta 

eller sammanboende. Individer som inte uppfyller dessa kriterier eller saknar värde på någon 

av variablerna som används, har exkluderats. Det totala urvalet för denna studie är således 1673 

individer. Av dessa är 762 kvinnor och 911 män. 
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3.2 Multipel OLS Regressionsanalys 
 

Analysmetoden som används är multipel linjär regression, OLS (ordinary least-squares 

regression) och beroendevariablerna utgörs av olika typer av hushållsarbete. Linjär regression 

används framför exempelvis logistisk regression då de beroendevariabler som används i denna 

studie är kontinuerliga och det är av intresse att tyda samband mellan ett flertal oberoende 

variabler av både kategorisk och numerisk natur (Edling & Hedström, 2003). Den beroende 

variabeln (hushållsarbete) består av två kategorier där den ena utgörs av antal timmar som ägnas 

åt matlagning, städning, inköp och klädvård per vecka och den andra av antal tillfällen 

respondenten lämnar, hämtar och nattar barn veckovis. Vid tabellerna framgår signifikanstest, 

b-koefficienter samt determinationskoefficienten, 𝑅2.  

 

 B-koefficienterna anger sambandet mellan de oberoende variablerna och 

beroendevariabeln då övriga variabler i modellen är konstanthållna för (Edling & 

Hedström, 2003). B-koefficienten skattar således hur stor ökningen eller minskningen 

är i antalet timmar/tillfällen i hushållsarbete per enhets ökning inom respektive 

oberoende variabel.  

 

 Signifikanstestet anger hur säkra vi är på att sambandet vi observerar i regressionen även 

gäller inom populationen. I detta fall utgör populationen samboende män och kvinnor i 

Sverige.  

 

 

 Determinationskoefficienten 𝑅2 uppger hur stor del av den totala variansen i 

beroendevariabeln som kan förklaras av modellens oberoende variabler (Edling & 

Hedström, 2003; Borg & Westerlund, 2013). 
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3.3 Beroendevariabeln 

 

Hushållsarbete 

I LNU7 finns åtta frågor som mäter tiden som respondenten lägger ned på olika typer av 

hushållsarbete och sysslor som rör hemmaboende barn under 14 år. Första frågan berör sysslor 

som att köpa matvaror, laga mat och diska. Den andra frågan berör klädvård som tvätt, strykning 

och dylikt. Den tredje frågan berör sysslor som städning av hemmet, och den fjärde frågan berör 

reparationer och underhåll. Den fjärde frågan har uteslutits då det inte rör sig om rutinartat 

arbete, det vill säga arbete som utförs dagligen. Att utesluta denna fråga är även vanligt 

förekommande i tidigare studier då intresset ligger i att studera arbete som utförs varje dag 

(Evertsson & Nermo, 2004). I de flesta hushåll tillhör exempelvis matlagning och disk de 

vardagliga sysslorna medan att tvätta bilen eller reparera en läcka i badrummet inte görs lika 

ofta, det vill säga varje dag. Fråga fem, sex och sju berör hur många gånger under en vecka som 

respondenten lämnar, hämtar och nattar barn. Fråga åtta berör hur många dagar under en vecka 

som respondenten lagar mat när det finns hemmaboende barn i hushållet, men denna exkluderas 

då den överlappar med antal timmar som ägnas åt inköp, matlagning och disk.  

 

Dessa sex frågor delas in i två kategorier, en med sysslor som inkluderar barn och en med 

vardagliga sysslor utan barn. Hushållsvariabeln, den beroende variabeln, består således av två 

kategorier där den ena utgörs av antal timmar som ägnas åt matlagning, städning, inköp och 

klädvård per vecka och den andra av antal tillfällen respondenten lämnar, hämtar och nattar 

barn veckovis. Syftet med indelningen av två grupper är att särskilja tiden i obetalt arbete som 

ägnas åt vardagssysslor och obetalt arbete som ägnas åt barnomsorg. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 I Levnadsnivåundersökningen från 2010 inkluderas även frågor gällande nyttjande av hushållsnära tjänster. 

Dessa berör kommunal, privat och annan hushållshjälp. Men då studiens syfte inte är att studera effekten av 

hushållsnära tjänster inkluderas de inte i någon av modellerna.  
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3.4 Oberoende variabler 
 

Nedan ges en beskrivning av de oberoende variablerna som inkluderas i studien, hur de är 

kodade och en förklaring till att de har inkluderats. Följt av detta beskrivs studiens 

kontrollvariabler. 

 

Inkomst (fast månadslön före skatt)  

Då den ena teorin är autonomimodellen som lägger stor vikt vid individens individuella inkomst 

i relation till tid ägnat åt hushållsarbete inkluderas respondenternas inkomst. Variabeln är 

indelad i tre nivåer, låg, medel och hög inkomst. Detta för att enligt autonomimodellen utför 

kvinnor med hög absolut inkomst mindre hushållsarbete än kvinnor med låg absolut inkomst. 

Inkomstnivån kan också säga något om en individs tid i arbete, exempelvis spenderar troligen 

en individ med en hög inkomst mycket tid i arbetet och därmed mindre tid i hemmet, vilket i 

enlighet med Beckers teori skulle vara en indikator på specialisering. Gränser för hög inkomst 

har dragits vid den 75:e percentilen, där alla som ligger vid denna percentil eller över kodas 

som att ha en hög inkomst. I medelinkomst ingår alla som har en inkomst över 25:e percentilen 

men som ligger under den 75:e percentilen. I begränsad inkomst ingår de som har inkomst under 

den 25:e percentilen. Då tidigare forskning visat på löneskillnader mellan kvinnor och män har 

indelningen för kvinnors inkomst baserats på lönefördelningen bland kvinnor, och för männen 

på lönefördelningen bland män. För kvinnor är gränsen för låg inkomst 19.500 och för hög 

inkomst 28.200. För män är gränsen för låg inkomst 23.000 och för hög inkomst 35.000. 

Medianlönen 2013 uppskattas till 28.800 för män och 26.100 för kvinnor, statlig och privat 

sektor sammanslaget (SCB, 2015).  

 

Utbildning 

Utbildning inkluderas då investering i utbildning kan resultera i specifika kunskaper som kan  

ge utfall i yrkeslivet i form av en hög lön, men också spela in på uppfattningen om fördelning 

av hushållsarbete i hemmet. Variabeln är en dummy och delas in mellan de som läst minst tre 

år på universitet eller gått forskarutbildning mot övriga.8 

 

                                                           
8 Variabeln delades först in i tre nivåer, låg, medel och hög utbildning. Låg bestod av grundskola som högsta 
utbildning, medel av gymnasial samt postgymnasial och hög utgjordes av universitet och forskarutbildning. 
Variabeln har reducerats till två nivåer på grund av att det var få respondenter som tillhörde den lägsta 
kategorin. 
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3.5 Kontrollvariabler  
 

Nedan ges en beskrivning av de kontrollvariabler som inkluderas i analysen. 

 

Ålder 

Ålder inkluderas som en kontrollvariabel och anger respondenternas ålder i antal år. Variabeln 

inkluderas då det är sannolikt att en individ vid olika skeenden i livet ägnar sig åt olika stor 

mängd hushållsarbete. Det finns studier som exempelvis visar att äldre personer, främst äldre 

kvinnor som lever i par utför en större del hushållsarbete än yngre kvinnor som lever i par 

(Flood & Gråsjö, 1997).  

 

Antal hemmavarande barn 

Tidigare studier har påvisat att det sker en förändring av fördelningen av hushållsarbetet när 

första barnet föds (Boye, 2008; Flood & Gråsjö, 1997; Hörnqvist, 1997). Främst ökar arbetet 

för kvinnan i hushållet och då en familj med fler barn uppskattningsvis lägger ned mer tid i 

hushållsarbete än en familj med få barn eller inga alls, kontrolleras det för antal hemmavarande 

barn. Variabeln är numerisk, diskret och anger antal barn som bor i hemmet.  

 

Småbarn i hushållet  

Små barn kräver vanligtvis mer tid än äldre barn som själva kan gå hem från skola eller fritids 

och förbereda lättare måltider. Finns småbarn i hushållet kräver det vanligtvis att föräldrarna 

lämnar och hämtar barnet på dagis till bekostnad på tid i det betalda arbetet. Individer kodas ett 

(1) om det finns minst ett hemmavarande barn under tio år i hushållet. 

 

Betald arbetstid timmar/vecka 

Variabeln anger uppskattad tid i antal timmar som respondenten uppger att han eller hon 

förvärvsarbetar under en vecka. Det kontrolleras för arbetstid på grund av att fler kvinnor än 

män arbetar deltid samt att teori och tidigare forskning som diskuterats menar att tid i arbete 

påverkar tid i hushållsarbete.  
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3.6 Etiska överväganden 
 

Respondenterna som deltar i Levnadsnivåundersökningen deltar av egen fri vilja och 

anonymiseras, det är således inte möjligt att identifiera enskilda individer som deltagit i studien. 

Då undersökningen dessutom är beprövad och godkänd av etikprövningsnämnden görs 

bedömningen att det inte förekommer större problem av etisk karaktär i studien. 

 

4.Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat vilket inleds med beskrivning av en deskriptiv tabell 

(tabell 1). Vidare följer presentation och beskrivning av modellerna som genomförts med 

multipel OLS regression. Analys sker kontinuerligt vid presentation av resultatet.  

För att besvara studiens centrala frågor konstrueras modellerna för att testa samband mellan 

inkomst, utbildning, arbetstid, familjekonstellation och mängden hushållsarbete 

gifta/sammanboende män och kvinnor utför. I regression över kvinnor presenteras och 

analyseras resultaten för kvinnor gällande hushållsarbete (vardagssysslor) och hushållsarbete 

(omsorg av barn). I regression över män presenteras och analyseras resultaten för män gällande 

hushållsarbete (vardagssysslor) och hushållsarbete (omsorg av barn). Som tidigare nämns i 

teoriavsnittet används valda teorier som ett analysverktyg för att tolka resultaten. 

 

4.1 Deskriptiv tabell  
 

Förekomsten av eventuella extremvärden/outliers har granskats och ett fåtal observationer har 

filtrerats bort där individer möjligtvis misstolkat intervjufrågan på nyckelvariabler och angivit 

ett värde utanför definitionsområdet, exempelvis ett negativt tal som fast månadslön. 

Då inkomstvariabeln är baserad på kvinnors respektive mäns lönefördelning där gränsen för låg 

inkomst dragits vid den 25 percentilen, gränsen för hög inkomst vid den 75:e percentilen  har 

en fjärdedel av vardera kön låg inkomst, en fjärdedel har hög inkomst och resterande (de mellan 

den 25:e och 75.e percentilen),50%, har medel inkomst inom urvalet. I tabell 1 framgår det att 

kvinnors genomsnittliga arbetstid per vecka är 36 timmar och mäns genomsnittliga arbetstid är 
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39 timmar, en skillnad som är statistisk signifikant. Inom urvalet har en fjärdedel av kvinnorna 

samt en fjärdedel av männen universitetsexamen. 

Tabellen visar även på signifikanta skillnader på 1% nivån i avseende för tiden kvinnor och 

män lägger på hushållsarbete. Kvinnor lägger i genomsnitt 11 timmar i veckan på 

vardagssysslor och män i genomsnitt 7 timmar i veckan. Kvinnor utför sysslor som hämtar, 

lämnar och nattar barn i genomsnitt 8 gånger i veckan och män motsvarande 6 gånger i veckan.  
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Tabell 1 

Nedan presenteras en deskriptiv tabell över de variabler som inkluderas i analysen. 

Standardavvikelse och medelvärdet för kontinuerliga variabler presenteras samt procentsats för 

de dikotoma variablerna (småbarn, hög, medel och låg inkomst, ej eftergymnasial och 

universitet/forskarutbildning). Kolumnen könsskillnad anger om det förekommer en signifikant 

skillnad mellan kvinnor och mäns medelvärden eller procentsatser. 

 

 Kvinna Standard 

avvikelse 

Man Standard 

avvikelse 

Könsskillnad 

Hushållsarbete 

vardagssysslor 

(timmar/vecka) 

 

11,30 4,58 7,19 3,81 *** 

Hushållsarbete omsorg av 

barn 

(tillfällen/vecka) 

 

8,14 4,51 6,33 3,99 *** 

Låg inkomst 

 

25,5% 0,44 26,4% 0,44  

Medel inkomst 

 

49,3% 0,50 47,4% 0,50  

Hög inkomst (ref) 

 

25,2% 0,43 26,2% 0,44  

Ej eftergymnasial utbildning 

 

74,8% 0,43 76,8% 0,42  

Universitet/forskarutbildning 

(ref) 

 

25,2% 0,43 23,2% 0,42  

Ålder 

 

44,01 11,55 44,38 11,42  

Antal hemmavarande  barn 

 

1,06 1,06 1,18 1,12 * 

Småbarn 

 

31,9% 0,47 36,0% 0,48 + 

Ordinarie veckoarbetstid 36,12 7,11 39,30 5,19 *** 
 

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 
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4.2 Regressionsanalys 
 

Som tidigare nämns är syftet med att dela in hushållsarbete i vardagliga sysslor och omsorg av 

barn att särskilja på obetalt arbete som ägnas åt vardagssysslor och obetalt arbete som ägnas åt 

omsorg av barn. Separata analyser av kvinnor och män görs för att undersöka hur sambanden 

mellan inkomst, utbildning, arbetstid, familjekonstellation och hushållsarbete (vardagssysslor 

och omsorg av barn) ser ut för kvinnor och män. I analysen av hushållsarbete (omsorg av barn) 

ingår endast de respondenter som har barn i hushållet. Antalet observationer blir således inte 

lika många som vid analys av hushållsarbete (vardagssysslor).  

I tabell 2 och 3 redovisas resultaten för kvinnor och i tabell 4 och 5 redovisas resultaten för 

män. I tabell 2 och 4 är hushållsarbete (vardagssysslor) den beroende variabeln och i tabell 3 

och 5 är hushållsarbete (omsorg av barn) den beroende variabeln. Vid utförandet av 

regressionerna testades det för förekomsten av multikollinearitet, heteroskedasticitet och ej 

normalfördelade feltermer. Indikationer för multikollinearitet förekommer främst mellan 

variablerna antal hemmavarande barn och småbarn. Inga tecken för heteroskedasticitet eller ej 

normalfördelade feltermer påvisades. 

 

4.2.1 Regression över kvinnor 

 

Tabell 2 innehåller koefficienter från OLS-regressioner där sambandet mellan de oberoende 

variablerna och hushållsarbete (vardagssysslor) testas för kvinnor. 

Vid regression över kvinnor för hushållsarbete (vardagssysslor) visar ålder ett starkt positivt 

samband med hur mycket vardagssysslor en kvinna utför och är signifikant på 1% nivån. För 

kvinnor ökar därmed mängden hushållsarbete med åldern, vilket överensstämmer med tidigare 

studier (Flood & Gråsjö, 1997). Låg och medel inkomst visar jämfört med referenskategorin 

(hög inkomst) på en relativ skillnad i estimerad tid som ägnas åt hushållsarbete och är 

signifikant på 5% nivån. En kvinna med låg inkomst utför i genomsnitt 1,6 timmar mer 

hushållsarbete i veckan än en högavlönad kvinna, vilket ligger i linje med Guptas 

autonomimodell där kvinnor med hög absolut inkomst utför mindre hushållsarbete än kvinnor 

med låg absolut inkomst. Därmed kan resultaten tolkas att ge stöd till hypotes 3. När det 

kommer till utbildning skiljer sig kvinnor med låg utbildning signifikant mot kvinnor med hög 

utbildning. Kvinnor med låg utbildning utför i genomsnitt 1,0 timmar mer hushållsarbete än 
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högutbildade kvinnor, vilket ger uttryck för att ge ett visst stöd åt specialiseringsteorin eftersom 

resultatet tyder på att högutbildade kvinnor, det vill säga kvinnor som investerar i  humankapital 

genom utbildning, spenderar mindre tid i det obetalda arbetet än kvinnor med låg utbildning. 

Detta kan tolkas som att ge stöd åt hypotes 2.  

Tidigare forskning belyser betydelsen av barn vid fördelning av hushållsarbete och antal 

hemmavarande barn är signifikant för tid i hushållsarbete. För varje ytterligare barn sker en 

ökning med 1,5 timmars hushållsarbete (vardagssysslor)/vecka konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Variabeln småbarn och variabeln ordinarie veckoarbetstid uppvisar båda 

ett negativt samband med hushållsvariabeln (vardagssysslor) men ingen av dem är signifikanta.   

Interceptet på 6,5 timmar utgör den mängd hushållsarbete (vardagssysslor) en kvinna utför när 

övriga variabler ligger på noll/saknar värde. I praktiken kommer aldrig en individ sakna värde 

på samtliga variabler då detta skulle kräva att hon är 0 år gammal. Med dessa variabler erhåller 

vi en förklaringsgrad på 13,2% (adjusted 𝑅2 = 12,3%) vilket innebär att vi kan förklara strax 

över en åttondel av variationen i kvinnornas tid i hushållsarbete (vardagssysslor). En stor del 

förblir således oförklarad vilket tyder på att andra faktorer som inte studeras här förklarar en 

hel del av variationen i den beroende variabeln.   
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Tabell 2 

Regressioner över antalet timmar en kvinna ägnar åt hushållsarbete (vardagssysslor) varje 

vecka. Regressionskoefficienter redovisas och signifikans anges i form av små stjärnor. Stjärnor 

inom parentes anger nivåer nära signifikansgränsen. Referenskategorierna är utmärkta med 

(ref).  

 

Beroende variabel Hushållsarbete - vardagssysslor 

(timmar/vecka) 

Oberoende variabler Modell 1 

Ålder 0,067*** 

Låg inkomst 1,555*(*) 

Medel inkomst 0,541 

Hög inkomst (ref) 0 

Låg utbildning 1,036** 

Hög utbildning (ref) 0 

Antal hemmavarande barn 1,486*** 

Småbarn -0,636 

Inga småbarn (ref) 0 

Ordinarie veckoarbetstid -0,027 

Intercept 6,487*** 

R2 0,132 (0,123) 

N 680 

 

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 

 

Tabell 3 innehåller koefficienter från OLS-regressioner där sambandet mellan de oberoende 

variablerna och hushållsarbete (omsorg av barn) testas för kvinnor. 

Vid regression över kvinnor för hushållsarbete (omsorg av barn) visar ålder på ett starkt negativt 

samband med hur många tillfällen/vecka en kvinna ägnar åt omsorg av barn och är signifikant 

på 1% nivån. Inkomstvariabeln visar inte på något signifikant samband med den beroende 

variabeln, vilket inte ligger i linje med Guptas autonomimodell där kvinnor med hög absolut 

inkomst utför mindre hushållsarbete än kvinnor med låg absolut inkomst. Därmed kan 

resultaten tolkas att inte ge stöd till hypotes 3. När det kommer till utbildning visar även det 

inte på något samband med den beroende variabeln. Lågutbildade kvinnor utför inte mer 

hushållsarbete (omsorg av barn) än högutbildade kvinnor vilket kan tolkas som att inte ge stöd 

åt hypotes 2. Variabeln ordinarie veckoarbetstid uppvisar en svag positiv ökning men är inte 
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signifikant. Antal hemmavarande barn visar endast på en knapp ökning och det är istället 

variabeln småbarn som tycks vara avgörande. En kvinna med småbarn i hushållet utför sysslor 

kopplade till omsorg av barn 6,4 ggr mer i veckan än kvinnor i hushåll utan småbarn och är 

signifikant på 1% nivån.  

Interceptet på 5,4 tillfällen utgör den mängd hushållsarbete (omsorg av barn) en kvinna utför 

när övriga variabler ligger på noll/saknar värde. Med dessa variabler erhåller vi en 

förklaringsgrad på 35,3% (adjusted 𝑅2 = 33,6%) vilket innebär att vi kan förklara ungefär en 

tredjedel av variationen i kvinnornas tid i hushållsarbete (omsorg av barn).  

 

Tabell 3 

Regressioner över antal tillfällen en kvinna ägnar åt hushållsarbete (omsorg av barn) varje 

vecka. Regressionskoefficienter redovisas och signifikans anges i form av små stjärnor. Stjärnor 

inom parentes anger nivåer nära signifikansgränsen. Referenskategorierna är utmärkta med 

(ref). 

 

Beroende variabel Hushållsarbete – omsorg 

av barn (tillfällen/vecka) 

Oberoende variabler Modell 1 

Ålder -0,146*** 

Låg inkomst 0,698 

Medel inkomst -0,611 

Hög inkomst (ref) 0 

Låg utbildning 0,473 

Hög utbildning (ref) 0 

Antal hemmavarande barn 0,515(+) 

Småbarn 6,384*** 

Inga småbarn (ref) 0 

Ordinarie veckoarbetstid 0,045 

Intercept 5,433(*) 

R2 0,355 (0,336) 

N 258 
 

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 

  



23 

 

4.2.2 Regression över män  

 
Tabell 4 innehåller koefficienter från OLS-regressioner där sambandet mellan de oberoende 

variablerna och  hushållsarbete (vardagssysslor) testas för män.  

Vid regression över män för hushållsarbete (vardagssysslor) visar variabeln ålder, likt vid 

regressionen över kvinnor, på ett samband med beroendevariabeln och är signifikant på 1% 

nivån. I motsats till kvinnor som ökar sin tid i hushållsarbete med åldern minskar män sin tid, 

vilket kan tolkas som att ökningen för kvinnor beror på att män minskar sin tid, alternativt att 

män minskar sin tid på grund av kvinnors ökning. Inkomst visar inte på ett direkt samband med 

den beroende variabeln och är inte signifikant, vilket ligger i linje med hypotes 4, det vill säga 

att mäns tid i hushållsarbete är oberoende av deras inkomst. Utbildning visar likt inkomst inte 

på ett direkt samband med den beroende variabeln och är inte signifikant. Detta bidrar till att 

det blir problematiskt att uttala sig om hypotes 2 då resultatet inte styrker eller förkastar att 

lågutbildade män utför mer hushållsarbete än högutbildade män. Variabeln för antal 

hemmavarande barn ökar mängden hushållsarbete (vardagssysslor) med 0,5 timmar för männen 

och är signifikant på 1% nivån. Variabeln småbarn visar även den på en ökning i tiden som 

ägnas åt hushållsarbete (vardagssysslor), finns det minst ett småbarn i hushållet ökar mängden 

hushållsarbete med 0,7 timmar och är signifikant på 10% nivån. Arbetstid som representeras av 

variabeln ordinarie veckoarbetstid påvisar ett negativt samband med den beroende variabeln 

och är signifikant på 1% nivån. En man som arbetar fler timmar lägger mindre tid på sysslor 

gällande hushållsarbete (vardagssysslor) vilket stämmer överens med hypotes 1 och kan därmed 

tolkas som att ge stöd åt specialiseringsteorin.  

Interceptet på 12,3 timmar utgör den mängd hushållsarbete en man utför när övriga variabler 

ligger på noll/saknar värde. Detta är ett betydligt högre värde än interceptet för kvinnor men 

beror på att tre av sex oberoende variabler har ett negativt samband. Utifrån dessa variabler 

erhåller vi en förklaringsgrad på 9,0% (adjusted 𝑅2 = 8,1%) och anger den grad modellen kan 

förklara variationen i den beroende variabeln hushållsarbete (vardagssysslor) för män. En stor 

del förblir således oförklarad vilket tyder på att andra faktorer som inte studeras här förklarar 

en hel del av variationen i beroende variabeln.   
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Tabell 4 

Regressioner över antalet timmar en man ägnar åt hushållsarbete (vardagssysslor) varje vecka. 

Regressionskoefficienter redovisas och signifikans anges i form av små stjärnor. Stjärnor inom 

parentes anger nivåer nära signifikansgränsen. Referenskategorierna är utmärkta med (ref). 

 

Beroende variabel Hushållsarbete - vardagssysslor 

(timmar/vecka) 

Oberoende variabler Modell 1 

Ålder -0,036** 

Låg inkomst 0,365 

Medel inkomst 0,161 

Hög inkomst (ref) 0 

Låg utbildning -0,396 

Hög utbildning (ref) 0 

Antal hemmavarande barn 0,484*** 

Småbarn 0,735* 

Inga småbarn (ref) 0 

Ordinarie veckoarbetstid -0,104*** 

Intercept 12,329*** 

R2 0,090 (0,081) 

N 783 
 

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 

 

Tabell 5 innehåller koefficienter från OLS-regressioner där sambandet mellan de oberoende 

variablerna och hushållsarbete (omsorg av barn) testas för män. 

Vid regression över män för hushållsarbete (omsorg av barn) visar ålder på ett starkt negativt 

samband med hur många tillfällen/vecka en man ägnar åt omsorg av barn och är signifikant på 

1% nivån. Inkomstvariabeln visar inte på ett direkt samband med den beroende variabeln och 

är inte signifikant, vilket ligger i linje med Guptas autonomimodell och därmed kan resultaten 

tolkas som att  ge stöd till hypotes 4. När det kommer till utbildning visar den på ett negativt 

samband med den beroende variabeln på 10% nivån. Lågutbildade män utför i genomsnitt 0,7 

färre tillfällen hushållsarbete (omsorg av barn) än högutbildade män vilket kan tolkas som att 

inte ge stöd åt hypotes 2. Variabeln ordinarie veckoarbetstid uppvisar inget samband med 

hushållsvariabeln och är inte signifikant. Antal hemmavarande barn visar inte någon ökning 

och likt resultatet för kvinnor, är det istället variabeln småbarn som tycks vara avgörande. En 



25 

 

man med småbarn i hushållet utför sysslor kopplade till omsorg av barn 5,0 ggr mer i veckan 

än män i hushåll utan småbarn och är signifikant på 1% nivån.  

Interceptet på 5,7 tillfällen utgör den mängd hushållsarbete (omsorg av barn) en man utför när 

övriga variabler ligger på noll/saknar värde. Med dessa variabler erhåller vi en förklaringsgrad 

på 23,2% (adjusted 𝑅2 = 21,6%) vilket innebär att vi kan förklara ungefär en fjärdedel av 

variationen i mäns tid i hushållsarbete (omsorg av barn).  

 

Tabell 5 

Regressioner över antal tillfällen en man ägnar åt hushållsarbete (omsorg av barn) varje vecka. 

Regressionskoefficienter redovisas och signifikans anges i form av små stjärnor. Stjärnor inom 

parentes anger nivåer nära signifikansgränsen. Referenskategorierna är utmärkta med (ref). 

 

Beroende variabel Hushållsarbete – omsorg 

av barn (tillfällen/vecka) 

Oberoende variabler Modell 1 

Ålder -0,083**(*) 

Låg inkomst -0,500 

Medel inkomst -0,159 

Hög inkomst (ref) 0 

Låg utbildning -0,723+ 

Hög utbildning (ref) 0 

Antal hemmavarande barn 0,001 

Småbarn 5,056*** 

Inga småbarn (ref) 0 

Ordinarie veckoarbetstid 0,008 

Intercept 5,680+ 

R2 0,232 (0,216) 

n 330 

 

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 
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5. Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka samband mellan inkomst, arbetstid, utbildning 

familjekonstellation (antal hemmavarande barn och småbarn) och hushållsarbete 

sammanboende/gifta män och kvinnor utför. Hushållsarbete delades upp i två kategorier, 

hushållsarbete (vardagssysslor) och hushållsarbete (omsorg av barn). I detta kapitel diskuteras 

studiens huvudsakliga resultat med koppling till teori och tidigare forskning följt av slutsats och 

förslag på vidare studier. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet. 

Ofta har studier funnit ett positivt samband mellan barn och mängden hushållsarbete som utförs 

i ett hushåll (Boye & Evertsson, 2014; Flood & Gråsjö, 1997; Halleröd, 2005 m.fl.). Dessa 

studier belyser hur mängden hushållsarbete ökar markant och främst för kvinnor när det finns 

barn i hushållet, vilket även bekräftas i denna studie. Att ålder visar på ett starkt negativt 

samband för kvinnor gällande hushållsarbete (omsorg av barn) är rimligt då det troligtvis är så 

att äldre kvinnor har äldre barn som inte kräver lika mycket omsorg som yngre barn. Tidigare 

studier belyser också att kvinnor tenderar att minska sin tid i betalt arbete när de ingår i en 

relation och skaffar barn medan män ökar sin tid i betalt arbete (Flood & Gråsjö, 1997). Män 

kan därmed välja att bilda familj och samtidigt satsa på sin karriär och öka tiden i betalt arbete. 

Konsekvensen av detta blir att kvinnor får ta ett ökat ansvar för hushållsarbetet (vardagssysslor 

och omsorg av barn). För kvinnor påverkar inte arbetstiden hur mycket hushållsarbete 

(vardagssysslor) de utför vilket till viss del talar emot specialiseringsteorin. För män däremot 

finns ett samband mellan tid i betalt arbete och tid i obetalt arbete, där en man som ägnar mycket 

tid åt förvärvsarbete ägnar mindre tid till hushållsarbete (vardagssysslor) vilket går i linje med 

specialiseringsteorin. Dock påträffas inget samband mellan mäns arbetstid och hushållsarbete 

(omsorg av barn).  

Finns flera barn i ett hushåll och är dessa även småbarn kräver det förmodligen mycket tid av 

föräldrarna och att minst en av dem måste lämna arbetet tidigare för att hämta barnen (t) från 

förskolan. För både kvinnor och män är det generellt sett inte antalet barn utan huruvida om de 

är små eller inte som påverkar hur mycket hushållsarbete (omsorg av barn) föräldrarna utför. I 

hushåll med små barn utför kvinnor sysslor kopplade till barn 6,4 gånger fler än  kvinnor i 

hushåll utan små barn, det vill säga i hushåll där barnet (n) är över 10 år. Samma princip gäller 

även för män men där ligger antal tillfällen på 5,0 gånger/veckan. Detta resultat är dock väl 

väntat eftersom behovet av att hämta och lämna barn främst finns bland de med små barn i 
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hushållet. När det kommer till hushållsarbete (omsorg av barn) visar inte utbildning på ett 

samband med mängden hushållsarbete (omsorg av barn) kvinnor utför och tolkas därmed som 

att inte ge stöd åt hypotes 2. För männen visar däremot utbildning på ett negativt samband med 

hushållsarbete (omsorg av barn) vilket innebär att män med låg utbildning utför mindre 

hushållsarbete (omsorg av barn) än män med hög utbildning, vilket inte heller ligger i linje med 

hypotes 2. 

Resultaten för kvinnor gällande hushållsarbete (vardagssysslor) visar att kvinnor med låg 

utbildning ägnar mer tid åt hushållsarbete (vardagssysslor) än kvinnor med hög utbildning. För 

män förekommer inget samband mellan utbildning och hushållsarbete (vardagssysslor) utan 

endast för hushållsarbete (omsorg av barn). Lågutbildade män utför mindre hushållsarbete 

(omsorg av barn) än högutbildade män. Utbildningsnivån konstateras därmed ha ett samband 

med hushållsarbete (vardagssysslor) för kvinnor och hushållsarbete (omsorg av barn) för män. 

Resultatet för kvinnor kan tolkas som att bekräfta Beckers teori om specialisering där en individ 

som investerar i humankapital som är betydelsefullt för det betalda arbetet, här mätt som 

utbildning, utför mindre hushållsarbete (vardagssysslor). En man som investerat i utbildning 

och har en hög utbildning utför däremot mer hushållsarbete (omsorg av barn) än en man med 

låg utbildning, vilket inte stödjer teorin om specialisering.  

Ytterligare resultat av intresse är att inkomst har ett samband med hur mycket hushållsarbete 

(vardagssysslor) kvinnor utför. En kvinna med låg inkomst utför mer hushållsarbete än en 

kvinna med hög inkomst vilket ligger i linje med Guptas autonomimodell. Huruvida detta är en 

indikation på att kvinnor med hög inkomst ”köper sig loss” från att utföra hushållsarbete 

(vardagssysslor) går inte att uttala sig om då det inte testas för hushållsnära tjänster i 

modellerna. Autonomimodellen bekräftas även för männen då deras inkomst inte visar på ett 

direkt samband med hur mycket hushållsarbete (vardagssysslor och omsorg av barn) de utför. 

Detta betyder att mäns tid i hushållsarbete är oberoende av deras inkomst. Även för kvinnor när 

det kommer till hushållsarbete (omsorg av barn) påvisas inget direkt samband med deras 

inkomst. En kvinnas inkomst påverkar således inte mängden hushållsarbete (omsorg av barn) 

hon utför, vilket inte ligger i linje med autonomimodellen där kvinnor med hög inkomst utför 

mindre obetalt arbete än kvinnor med låg inkomst. Därmed kan det tolkas som att kvinnors tid 

ägnat åt hushållsarbete (omsorg av barn) är oberoende av deras inkomst. Detta indikerar att 

kvinnor har ett övergripande ansvar för hushållsarbetet (omsorg av barn), vilket resultaten för 

hushållsarbete (vardagssysslor) också pekar på. Det är intressant att hypotes 3 får stöd i 

analysen av hushållsarbete (vardagssysslor) men inte i analysen för hushållsarbete (omsorg av 
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barn). Att inkomst inte påverkar omsorg av barn beror troligtvis på att en individ oavsett kön 

skaffar barn av egen fri vilja och därmed vill spendera tid med sina barn. Hushållsarbete i form 

av vardagssysslor så som städning, tvätt och disk är ofta sysslor som individen vill undvika att 

göra.  

Möjligheten att kvinnor utför mer hushållsarbete (vardagssysslor och omsorg av barn) på grund 

av att de är kvinnor, det vill säga på grund av normer och värderingar i samhället är svårt att 

bedöma utifrån det statistiska underlaget i denna studie. Teorier om konstruktionen om genus 

som exempelvis ”doing gender” menar att de egenskaper som tillskrivs män och kvinnor 

normaliseras och därmed uppfattats som något naturligt, det vill säga att det uppfattas som 

naturligt att kvinnor utför mer hushållsarbete än män. Denna teori har dock inte tillämpats i 

denna studie utan endast fungerat som ett komplement till valda teorier och legat i bakgrunden 

vid tolkning och analys av resultaten. Avslutningsvis är det relevant att notera att skillnaden i 

hushållsarbete som rör vardagssysslor och hushållsarbete som rör omsorg av barn tyder på att 

det är viktigt att forskning särskiljer på dessa, eftersom de visar på olika samband med inkomst, 

arbetstid, utbildning och familjekonstellation för kvinnor och män.  

 

5.1 Slutsats och vidare studier 
 

För att besvara studiens frågeställningar utformades fyra hypoteser med grund i Beckers 

specialiseringsteori och Guptas autonomimodell. I diskussionen kopplas hypoteserna till 

studiens mest framträdande resultat och studiens centrala frågor besvaras med hjälp av detta 

underlag.  

1. Finns ett samband mellan inkomst, arbetstid, utbildning och familjekonstellation vid hur 

mycket hushållsarbete (vardagssysslor) män och kvinnor som lever i par utför?  

Kvinnor: Det finns ett samband mellan kvinnors utbildningsnivå och inkomst vid mängden 

hushållsarbete (vardagssysslor) de utför. Kvinnor med låg utbildning och låg inkomst utför mer 

hushållsarbete (vardagssysslor) än kvinnor med hög utbildning och hög inkomst. För varje 

ytterligare barn sker en ökning med 1,5 timmar/veckan.  

Män: Det finns inget direkt  samband mellan mäns utbildningsnivå och mängden hushållsarbete 

(vardagssysslor) de utför. Det finns dock ett samband med mäns tid i betalt arbete och 

hushållsarbete (vardagssysslor). Män som ägnar mycket tid åt förvärvsarbete utför mindre 
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hushållsarbete (vardagssysslor) än män som ägnar lite tid åt förvärvsarbete. För varje ytterligare 

barn sker en ökning med 0,5 timmar/veckan.  

2. Finns ett samband mellan inkomst, arbetstid, utbildning och familjekonstellation vid hur 

mycket hushållsarbete (omsorg av barn) män och kvinnor som lever i par utför?  

Kvinnor: Det finns ett samband mellan familjekonstellation och mängden hushållsarbete 

(omsorg av barn) kvinnor utför. Finns småbarn i hushållet ökar kvinnors tid i hushållsarbete 

(omsorg av barn) markant. 

Män: Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och familjekonstellation vid mängden 

hushållsarbete (omsorg av barn) män utför. Män med låg utbildning utför mindre hushållsarbete 

(omsorg av barn) än män med hög utbildning. Finns småbarn i hushållet ökar mäns tid i 

hushållsarbete (omsorg av barn).  

Sammanfattningsvis förekommer det samband mellan antal hemmavarande barn för både 

kvinnor och män vid mängden hushållsarbete (vardagssysslor) de utför. Inkomst visar sig sedan 

relevant för kvinnor men inte för män. Arbetstid visar sig relevant för män men inte för kvinnor. 

Det förekommer ett samband mellan småbarn och mängden hushållsarbete (omsorg av barn) 

för både män och kvinnor men där kvinnors ökning i det obetalda arbetet är mer markant än 

männens ökning. Utbildning visade sig relevant för män och kvinnor där en man med låg 

utbildning utför mindre hushållsarbete (omsorg av barn) än en man med hög utbildning och en 

kvinna med låg utbildning utför mer hushållsarbete (vardagssysslor) än en kvinna med hög 

utbildning.  

Då det finns mycket kvar att förklara när det kommer till vilka faktorer som påverkar hur 

mycket hushållsarbete män och kvinnor utför vore det intressant att bygga vidare på resultaten 

från denna studie. Förslagsvis genom analys av kvinnor och män i sammanslagna modeller och 

att till exempel titta på ytterligare faktorer som hushållsnära tjänster i form av städhjälp, 

introducera singelboende och singelboende föräldrar. Vidare studier skulle även utifrån 

undersökningsmaterial med specifikt fokus på barnfamiljer, fokusera enbart på den ena typen 

av hushållsarbete (omsorg av barn) då resultatet i denna studie tyder på att det är relevant att 

skilja hushållssysslor som berör barn från vardagliga hushållssysslor. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka och bearbeta frågan ur ett annat perspektiv och tillämpa exempelvis 

”doing gender” för att undersöka om teorier om konstruktionen av genus erhåller resultat som 

liknar eller skiljer sig från det som presenteras i denna studie. 
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5.2 Studiens validitet och reliabilitet 
 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man vill undersöka och reliabilitet innebär 

att mätningarna är korrekt gjorda. Då studiens material är hämtat från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 som är en omfattande surveyundersökning vilken institutet 

för social forskning står bakom, bedöms ursprungsmaterialet ha god reliabilitet. Studiens 

material bygger på ett representativt urval av personer. Det är dock viktigt att nämna att om en 

person överskattar sin egen insats, i exempelvis antal timmar som ägnas åt  förvärvsarbete, 

städning och klädvård kan det få betydelse för studiens reliabilitet (Bryman, 2002: 86). Tidigare 

studier som undersökt hushållsarbete för kvinnor och män har använt sig av liknande mått som 

de som används i denna studie ( Boye, 2008; Boye & Evertsson, 2014). Därmed bör detta inte 

vara systematiskt och således inte utgöra ett större problem. 

När det kommer till validitet  talar man ofta om intern och extern validitet, där intern validitet 

syftar till huruvida måtten som används mäter det som de syftar till att mäta. Då studiens syfte 

var att undersöka sambandet mellan inkomst, arbetstid, utbildning och familjekonstellation 

(antal barn och småbarn) var det givet att inkludera dessa. Det är dock möjligt att de faktorer 

som används i denna studie inte fångar upp eventuella samband som finns mellan empiri och 

teori. Det nämns även tidigare vid förslag på vidare studier att det vore intressant att introducera 

andra faktorer som kan tänkas visa på ett samband med beroendevariabeln. Det kan exempelvis 

röra sig om att introducera hushållsnära tjänster, singelhushåll och singelhushåll med barn.  

Extern validitet berör huruvida studiens resultat är generaliserbara gällande populationen den 

syftar till att undersöka. Då urvalet i denna studie består av svenska sammanboende/gifta män 

och kvinnor som förvärvsarbetar, begränsas studiens resultat till att kunna generaliseras till 

dessa individer. Det bör även noteras att det är känt att vissa grupper i lägre utsträckning 

besvarar enkätundersökningar vilket kan leda till att dessa grupper är underrepresenterade i 

datamaterialet. 
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