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Abstract 

Bakgrund En god hälsa är viktigt för att kunna fungera optimalt på arbetsmarknaden 

och för att orka ta ansvar för familjelivet. Kvinnor har oftare ett deltidsarbete medan 

män oftare arbetar heltid. Arbete- och familjekonflikt [AFK] handlar om balansen 

mellan arbetsliv och familjeliv och obalans mellan arbete och privatliv är en av de stora 

riskerna för psykosocial ohälsa idag. 

Syftet Det övergripande syftet med studien är att undersöka om arbetstiden (betald och 

obetald) och AFK har samband med svenska kvinnors välbefinnande. 

Metod Data hämtades från ESS European Social Survey omgång fem. Arbetande 

kvinnor i åldrarna mellan 20 och 65 inkluderades. I studien gjordes en linjär 

regressionsanalys.  

Resultat AFK har samband med välbefinnande, hög AFK relaterar till lågt 

välbefinnande. Betalt- och obetalt arbete har endast en svag relation till högre 

välbefinnande.  

Diskussion AFK är det som mest relaterar till välbefinnande, medan välbefinnande inte 

verkar relatera till betalt- och obetalt arbete i särskilt hög utsträckning. Det kan bero på 

“the healthy workers effect”, där de som har bra välbefinnande orkar mer och tar därför 

på sig mer obetalt- och betalt arbete än de med sämre välbefinnande. Genusteorier kan 

också ge en förklaring till varför kvinnor upplever AFK samt varför kvinnor har sämre 

hälsa. I ett samhälle där normen utgår från män präglas kvinnor av tidspress och höga 

förväntningar på ett både effektivt och omhändertagande beteende.  
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1. Introduktion 

Människors hälsa i förhållande till arbetslivet är en viktig grundpelare i rehabiliterings- 

vetenskapen, eftersom rehabilitering ska återföra människor till arbete efter att ha 

drabbats av ohälsa (Sandmark, 2011). Arbete och arbetsmarknad är således av intresse 

för rehabiliterings- vetaren, som normalt strävar efter långsiktigt hållbara lösningar för 

god hälsa. I Sverige har sjukskrivningarna ökat i rask takt under 2000-talet, framför allt 

bland kvinnor (Sandmark, 2011). Samtidigt betonar Sandmark att arbetsmarknaden för 

kvinnor fastnat i gamla strukturer, dels för att den har heltidsarbetande män som norm, 

och dels för att kvinnor oftare utför mer arbete i hemmet. En studie om föräldrar i de 

nordiska länderna (Gunnarsdottir, Petzold & Povlsen, 2014) visar att mammor känner 

mindre tidspress om de förvärvsarbetar mindre än 37 timmar i veckan och i Sverige 

känner över 22 % av kvinnorna tidspress för att hinna med vardagslivet. Kvinnor väljer 

därför ofta att förvärvsarbeta deltid, vilket medför att de halkar efter i ekonomisk status 

jämfört med männen som oftare förvärvsarbetar på heltid (Sandmark, 2011). I Sverige 

arbetar regeringen med jämställdhet mellan könen (SCB, 2016) och i Europa är Sverige 

kända för att ha en “dual-earner family model” (Lewis, Campbell & Huerta, 2008; 

Harryson, Aléx & Hammarström, 2016), alltså en modell där båda parter i familjen 

innehar ett betalt arbete. Därför är det viktigt att fortlöpande genomföra studier som ger 

kunskap om kvinnors arbets- och familjeförhållanden. I förlängningen kan rehabilitering 

och hälsofrämjande arbete förhoppningsvis leda till en bättre och mer jämställd tillvaro 

och hälsa för alla kvinnor.  

 

2. Bakgrund  

I bakgrunden granskas först genusbegreppet och hur det kan forma kvinnors vardag. 

Sedan definieras hälsa genom WHO:s perspektiv och policy. Välbefinnande och hälsa 

kan relateras till olika val som kvinnor gör gällande betalt arbete och obetalt hemarbete. 

En definition av betalt- och obetalt arbete görs därefter för att sedan belysa fördelningen 

av arbete mellan kvinnor och män. Arbetstiden och även arbetets/sysslornas karaktär 

skiljer sig åt mellan könen. Vidare redovisas kvinnors arbetstid i siffror. Att 

förvärvsarbeta på deltid är framförallt ett kvinnligt fenomen och kvinnor gör mer av det 

obetalda arbetet i hemmet. Välmående har i tidigare studier visat ett samband med 
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ojämlik fördelning av arbete. Fördelningen av arbete kan även ha samband med 

kvinnors känsla av att det finns en konflikt mellan det betalda arbetet och familjelivet. 

Detta definieras med tidigare teorier om varför arbete- och familjekonflikt uppstår. 

Bakgrunden avslutas med tidigare studier som visar att konflikten påverkar hälsan 

negativt.  

 

2.2 Genus och kön 

Det biologiska könet får en person vid födseln, medan genus skapas av aktiv 

konstruktion, det är inget förutbestämt tillstånd (Connell & Pearse, 2015; Rostila & 

Toivanen, 2012). Genus syftar på ett socialt kön, som formas av den kultur människor 

lever i (Rostila & Toivanen, 2012). Ibland kretsar föreställningar om genus runt 

biologiska/naturliga skillnader mellan kvinnor och män (Connell & Pearse, 2015). Det 

är vanligt att män antas vara aggressiva, analytiska och rationella, medan kvinnor 

förväntas vara omvårdande och känslosamma (Connell & Pearse, 2015; Rostila & 

Toivanen, 2012). Men i flera undersökningar, där kvinnor och mäns egenskaper 

jämförs, hittades inga signifikanta skillnader (Connell & Pearse, 2015). Genussystemet 

bygger på två grundprinciper - könens isärhållande och mannen som norm (Hirdman, 

2003). I den första principen är könsrollerna uteslutande mot varandra: kvinnligt är inte 

manligt och vice versa. I den andra principen kan kvinnor och mäns egenskaper 

värderas olika. Manliga egenskaper värderas generellt högre och genererar mer pengar 

och status. När kvinnor visar för mycket manliga egenskaper uppfattas de ibland som 

okvinnliga. De kvinnliga egenskaperna är inte knutna till samma belöningssystem som 

för män.  

 

Arbete är också uppdelat efter genus. Dels är arbetsmarknaden uppdelad i manliga och 

kvinnliga sektorer och yrken, där det finns en klar dominans av ettdera könet (Rostila & 

Toivanen, 2012; Sandmark, 2011). Dels är det betalda förvärvsarbetet och det obetalda 

hemarbetet ofta fördelat så att männen gör det första och kvinnor det senare (Hochschild 

& Machung, 2012; Sandmark, 2011). Det är bara 4,4 % av världens företagsledare som 

är kvinnor. Det vill säga att 95,6 % utgörs av män. Kvinnorna återfinns i arbetsstyrkan 

längre ner i hierarkin. De vanligaste arbetsplatserna för kvinnor är bland annat städjobb, 

matservering och olika typer av omvårdnadsarbeten. Generellt sett arbetar män oftare 
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inom transport, gruv- och tung industri (Connell & Pearse, 2015). Förvånande är att 

fortfarande, trettio år efter att FN beslutade om en resolution som förbjuder alla typer av 

diskriminering mot kvinnor, finns inte ett enda land i världen där lönerna är lika för 

båda könen (Connell och Pearse, 2015). Kvinnor upplever även stress på grund av 

ojämlikhet mellan könen på arbetet. På arbetsplatser som är jämställda så har personalen 

lägre stress (Harryson, 2013). 

 

Hochschild och Machung (2012) beskriver en genusrevolution som ”hakat upp sig”. 

Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, många år efter männens inträde, har ännu inte 

ändrat på synen av kvinnors roll som husmödrar. Kvinnornas vardag förändras snabbt 

med betalt arbete och krav på jämställdhet, medan många män tycks vilja bromsa 

utvecklingen och har svårt för att förändras i samma takt för det obetalda arbetet. 

Utvecklingen är stillastående. Istället har ett annat fenomen dykt upp, ”supermamman”, 

vilken beskrivs som en kvinna som gör allt. Hon arbetar framgångsrikt både i 

företagsvärlden och i hemmet. Hon ser snygg ut med vinden i håret, alltid på språng 

med barnet på armen. Hon tar med barnet på arbetsplatsen, vilket män inte gör (i USA). 

Det är hennes personlighet som ger henne kraften att klara av allt som supermamma 

(Hochschild & Machung, 2012). 

 

2.3 Välbefinnande och hälsa  

WHO definierar hälsa “ Som ett tillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.” WHO 

har tagit fram ett policyramverk med två mål, att förbättra hälsan för alla och minska 

ojämlikheter i hälsa och att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Att ha hälsa är en grundläggande rättighet och ska inte 

bero på religion eller politiska åsikter. WHO:s deklaration tar hänsyn till faktorer som 

boendemiljö, arbetsliv, ekonomi och social situation (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Den här uppsatsen utgår från synen på hälsa som WHO förmedlar i nuvarande policy. 
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2.4 Fördelning av arbete  

Det betalda arbetet kan definieras som ett arbete där personen utför uppgifter som 

genererar en inkomst i form av ekonomisk ersättning. Obetalt arbete är dagliga sysslor 

som utförs i hemmet, där en person inte får någon löneinkomst för de uppgifter som 

utförs. Exempel på obetalt arbete är städning, matlagning, disk, tvätt, att handla mat och 

andra hushållsprodukter samt omhändertagande av barn. Planeringen av dessa ofta 

dagligen återkommande sysslor kan också räknas in i det obetalda hemarbetet. 

 

Sverige tycks ofta vara ett land som har uppnått jämställdhet i jämförelse med andra 

länder och tiden i betalt- och obetalt arbete är ganska jämt fördelad mellan kvinnor och 

män (Hagqvist, Gillander Gådin & Nordenmark, 2012) och 83 % av svenska kvinnor 

mellan 25 och 64 år är aktiva på arbetsmarknaden (SCB, 2016). Det kan jämföras med 

männens arbetskraftsdeltagande som ligger på 88 % (Ibid.). Att förvärvsarbeta på heltid 

är ur ett ekonomiskt perspektiv viktigt för båda könen, bland annat för den 

sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) (Sandmark, 2011). Det betalda arbetet är också 

kopplat till hur mycket hemarbete kvinnorna gör. Kvinnor med lägre inkomst verkar 

göra mer hemarbete (Harryson et al., 2016) och kvinnor som tjänar mer verkar göra 

mindre hemarbete jämfört med kvinnor som har en lägre inkomst (Bianchi, Milkie, 

Sayer & Robinson, 2000). Men det är fortfarande kvinnor som har huvudansvaret för 

det obetalda hemarbetet (Hagqvist et al, 2012; Hochschild & Machung, 2012; 

Sandmark, 2011). Föräldraskap verkar också förskjuta hemarbetet mot en mer 

traditionell uppdelning mellan föräldrarna (Harryson, Novo & Hammarström, 2012). I 

Norden är de huvudsakliga vårdgivarna mammor i över 83 % av fallen (Gunnarsdottir et 

al., 2014). 

 

Av alla kvinnor som förvärvsarbetar i Sverige så har 30 % ett deltidsarbete. Man kan 

jämföra siffrorna med män som har deltidsarbete till 10 % (Sandmark, 2011). En studie 

visar att män oftare har ett betalt deltidsarbete på grund av hälsoskäl medan kvinnor 

främst verkar välja ett betalt deltidsarbete av familjeskäl (Rostila & Toivanen, 2012). 

Sandmark (2011) tar upp en studie om offentlig ekonomi (ESO) som gjordes 1994, där 

utredarna påpekar att kvinnor ofta löper större risk för stora inkomstbortfall och att 

deltidsarbete kan vara en av anledningarna. Mer deltidsarbete bland kvinnorna gör att 
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skillnader i inkomst leder till betydligt lägre pensioner (SCB, 2016). Kvinnorna får 

endast ut 67 % av männens genomsnittspension och det verkar till stor del beror på att 

fler kvinnor har ett deltidsarbete och tar ut mer föräldraledighet (SCB, 2016). I övriga 

länder är det också mest kvinnor som lönearbetar deltid (Shirangi, Fritschi, Holman & 

Morrison, 2013; Lunau, Bambra, Eikemo, van der Wel & Draganos., 2014; 

Gunnarsdottir et al., 2014). Kvinnor som har barn väljer oftare att deltidsarbeta och 

anpassar sin anställning för att möta familjens behov (Lunau et al., 2014). Det ser också 

ut som att förvärvsarbete på deltid påverkar sysslorna på hemmaplan, deltidsarbetande 

kvinnor tycks få ett utökat ansvar hemma (Harryson et al., 2016; Hochschild & 

Machung, 2012). Undersökningar visar att just kvinnor har ett fortsatt stresspåslag när 

de kommit hem från det betalda arbetet (Aronsson et al., 2012). 

 

2003 gjordes en undersökning för att finna riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland 

kvinnor i Sverige (Sandmark, 2011). Fynden visar att de sjukskrivna kvinnorna i större 

utsträckning hade arbetat deltid. Kvinnorna hade också fler barn och ett större fokus på 

hemmet. I en annan studie föregicks sjukskrivningar av att kvinnorna arbetat runt 50 

timmar i veckan under flera år. Om kvinnor förvärvsarbetar heltid och samtidigt har 

mycket hemarbete riskerar de att inte få tillräcklig återhämtning, vilket i längden kan 

vara skadligt för hälsan (Ibid.). Det är den långvariga stressbelastningen som verkar 

vara skadligast för hälsan och som leder till stressrelaterade symtom (Rostila & 

Toivanen, 2012). Shirangi et al. (2013) har studerat hur australienska kvinnors mentala 

hälsa påverkas av arbetstiden. Kvinnorna som lönearbetade 35 timmar eller mer hade en 

högre risk att utveckla stress, oro och depression. Boran, Shawaheen, Khader, Amarin 

och Hill Rice (2011) har undersökt jordanska kvinnor och män som arbetar i 

hälsovårdsyrken för att se på arbetsrelaterad stress. Kvinnorna som yrkesarbetande som 

allmänläkare kände högre stress ju fler arbetstimmar de utförde på det betalda arbetet. I 

de nordiska länderna finns en jämnare fördelning mellan män och kvinnors upplevelser 

av ohälsa och betald arbetstid. Nordiska män som arbetar allra mest (51-60 timmar) 

verkar dock ha ett klart bättre psykiskt välbefinnande än kvinnor i samma grupp 

(Artazcoz et al., 2016). 
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På 1980-talet uppgav familjerna i Hochschild & Machungs (2012) studie att 20 % av 

männen delade hemarbetet lika med sin partner. Men när dessa likheter studerades 

närmare så kunde ”dela lika” innebära att mannen hade hand om källaren 

(hobbyrummet), bilen och hunden, medan kvinnan hade hand om resten av huset, 

sysslorna och barnen. Männen tyckte ofta att de var mest ansvariga för det betalda 

arbetet, som “breadwinner”. Vissa kvinnor uttryckte det som att ha tur om mannen 

”hjälper till” med hemarbetet, och att “det känns som att starta ett andra arbetsskift” när 

de kom hem efter det avlönade arbetet. Hochschild & Machung (2012) anser att på 

1980-talet arbetade kvinnor en extra månad om året i hemmet jämfört med män. På 

2000-talet gjordes en ny undersökning, där det framkom att den extra månaden hade 

krympt till två extra veckor per år (Hochschild & Machung, 2012). Uppdelningen av 

hushållsarbetet behåller än idag samma mönster, som delar upp olika sysslor i kvinnligt 

och manligt. Harrysson (2013) har gjort undersökningar i svensk kontext och resultaten 

visar att skillnader i genus var en viktig del i hur det obetalda arbetet delades upp 

ojämlikt. Kvinnor stod för en större del av det obetalda arbetet och kvinnorna upplevde 

det också som ett hinder för god hälsa. För män ledde det till stress att känna sig fångad 

i den maskulina rollen. Männen gör oftare reparationer och utomhusarbete, vilket de 

“känner sig skyldiga att göra”. Kvinnorna säger sig vara ”fast” i det dagliga 

inomhusarbetet, som tvätt, disk och städning (Harryson et al., 2016).  I Norden har 

Gunnarsdottir et al. (2014) undersökt föräldrarnas känsla av tidspress. Kvinnor känner 

tre gånger så stor tidspress som män. Den vanligaste faktorn som kunde relateras till 

detta var avsaknad av stöd. De högsta oddsen för tidspressen hade familjer med barn 

som inte ännu kommit in i tonåren. Både tid spenderat på obetalt arbete och den 

procentuella fördelningen mellan parterna av det obetalda arbetet har ett samband med 

stress (Bird, 1999). I en undersökning från Chicago framhåller Bird (1999): att vara 

man, äldre, gift och att ha hög utbildning och inkomst är negativt relaterade till stress. 

Män angav i samma studie att de utförde 42 % av hemarbetet medan kvinnor angav att 

de utförde 68 % av hemarbetet.  

 

2.5 Arbete- och familjekonflikt 

I litteraturen beskrivs två typer av konflikt som handlar om balansen mellan familjeliv 

och arbetsliv. Arbete-familj konflikt [AFK] handlar om hur arbetet påverkar familjen 
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och familj-arbete konflikt handlar istället om hur familjelivet påverkar arbetslivet 

(Aronsson et al, 2012). En del av AFK är den slitning en person kan uppleva mellan 

rollen i sitt arbetsliv och andra roller i livet. Greenhouse och Beutell (1985) menar att en 

konflikt uppstår när de olika rollerna krockar med varandra och de beskriver tre olika 

typer av konflikter. Den första är den tidsbaserade konflikten, som uppstår när olika 

roller kräver tid och som då inkräktar på varandra. Den andra är belastningskonflikten, 

som visar att den belastning en roll kräver gör det svårt att kunna klara ytterligare 

belastning från andra roller. Den tredje typen av konflikt är rollkonflikten. Den uppstår 

när ett beteende i en roll inte är kompatibelt med det beteende som krävs i en annan roll. 

Arbete kan kräva ett beteende som inte är förenligt med ett annat inom familjen. 

Exempelvis kan rollen i arbetet kräva maskulinitet och auktoritet medan 

förväntningarna på rollen som pappa eller mamma kan kräva ett helt annat beteende.  

 

Obalans mellan Arbetsliv och Familjeliv är relaterat till emotionell utmattning och 

bristfällig självskattad hälsa (Leineweber et al, 2012). Dålig arbets- och livsbalans är 

skadlig för hälsan och det gäller både män och kvinnor (Lunau et al., 2014.). Jämförs 

heltidsarbetande individer så är könsskillnaden för rapporterad AFK inte särskilt stor 

(Ibid.). Sandmark (2011) påpekar att resultaten av studier om dubbelarbetande kvinnor 

inte är entydiga, utan att det verkar som att balansen rubbas när kraven upplevs som för 

stora. Hochschild och Machung (2012) beskriver en yrkesarbetande mamma som blev 

helt utmattad och sjuk av dubbelarbetet, vilket tycktes bero på en sned arbetsfördelning i 

hemmet. Hennes man var orolig över situationen, men tyckte ändå att problemet var 

hans frus och att det var hennes konflikt mellan moderskap och karriär. Den här 

fördelningen av det obetalda arbetet mellan män och kvinnor kan ha betydelse för fynd 

som korrelerar med AFK. Om det i familjen finns stelnade och genustypiska 

fördelningsmönster, men för lite görs för att förändra detta, så ökar AFK (Rotondo, 

Carlson & Kincaid, 2003).  

 

En annan studie har dragit slutsatsen att AFK inte bidragit till största delen av stress för 

arbetande kvinnor (Shirangi et al., 2013). De påvisar att kvinnor som har barn inte hade 

högre stress, utan tvärtom lägre stress. Samtidigt ser de att mammor som arbetar heltid 

känner mer stress än de som arbetar deltid. Antalet arbetstimmar har ett samband med 
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AFK (Keith & Schafer, 1980; Gallie & Rusell, 2009). De som arbetar helger och kvällar 

upplever högre AFK (Gallie & Rusell, 2009). Arbete på tider när andra oftast är lediga, 

kan i sig bidra till AFK oberoende av antalet arbetstimmar (Gallie och Rusell, 2009). 

Kvinnor som arbetar långa pass i det betalda arbetet och samtidigt rapporterar att 

arbetstiden bestäms enbart av arbetsgivaren kan uppleva dålig arbets- och livsbalans 

(Lunau et al., 2014). Speciellt låg balans visar personer som bor i södra och östra 

Europa, medan Skandinavien har högre grad av balans (Ibid.). Det menar Lunau et al. 

(2014) till viss del beror på att Skandinavien har bättre trygghetssystem, med daghem, 

föräldrapenning och även flexibla arbetstider, till exempel att kvinnor oftare väljer att 

deltidsarbeta. Det sammanfaller med fynd i andra studier som ser ganska svaga 

samband mellan hälsa och arbetstimmar i nordiska länder (Artazcoz, et al., 2016). Den 

lägre balansen i sydöstra Europa sägs bero på längre arbetstimmar, sämre 

arbetsförhållanden och ett svagare välfärdssystem (Lunau et al., 2014). Hagqvist (2016) 

ser att betalt arbete ger högre välbefinnande, men att kvinnor som arbetar mer än heltid 

rapporterar sämre välbefinnande och högre AFK. Det förklaras med den tidspress som 

uppstår för att hinna med det obetalda arbetet (Ibid.). Sambandet mellan AFK och 

välbefinnande är starkare i länder med större jämlikhet mellan könen (Hagqvist, 2016). 

Hagqvist et al. (2012) har observerat att AFK är ett större problem relaterat till hälsa för 

både kvinnor och män, än vad det betalda och obetalda arbetet verkar vara. 

  

3. Problemformulering 

Om kvinnor förvärvsarbetar heltid och samtidigt förväntas ansvara för 

familjesituationen i stor utsträckning kan de drabbas av ohälsa som stress och 

följdsjukdomar. En god hälsa är viktigt för att kunna fungera optimalt på 

arbetsmarknaden och för att orka ta ansvar för familjelivet. Kvinnor har oftare ett 

deltidsarbete medan män oftare arbetar heltid. Om kvinnor förvärvsarbetar deltid kan de 

också drabbas av ohälsa för att det ekonomiska läget blir besvärligt för dem eller för att 

hemarbetet ökar istället. Alternativt kan man tänka att kvinnor som förvärvsarbetar 

deltid får bättre återhämtning och är friskare. Det är därför viktigt att studera kvinnors 

arbets- och familjeförhållanden. En ökad kunskap om förhållanden som kan sättas i 

relation till kvinnors hälsa kan hjälpa kvinnor att bibehålla hälsa och välbefinnande. 
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4. Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om arbetstiden (betald och 

obetald) och arbete-familj konflikt har samband med svenska kvinnors välbefinnande.  

  

5. Metod 

Kvantitativ metod har valts för att undersöka en större grupp människor och för att se 

om det finns samband mellan de utvalda variablerna samt om det går att generalisera 

resultaten (Bryman, 2011). Som design används en form av tvärsnittsstudie. Data har 

hämtats från ESS, European social survey och är beskriven i sin helhet på ESS hemsida 

(http://www.europeansocialsurvey.org/).  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

ESS data har samlats in i en omfattande undersökning som inkluderar flera länder i 

Europa. I den här undersökningen används ett urval av datamaterialet med enbart 

svenska respondenter. ESS surveyundersökningar görs med återkommande tidsintervall. 

I den här undersökningen används data från ESS, som behandlar temat arbete, familj 

och välbefinnande under tidsperioden 2010/2011. Data från Sverige samlades in mellan 

2010-09-27 till 2011-03-01, med en svarsfrekvens på 50,99% (European Social Survey, 

2010). 

 

5.3 Urval 

Urvalet i den här undersökningen består av svenska kvinnor, 20-65 år, som 

förvärvsarbetar. Urvalsgruppen är 529 personer. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Den etiska diskussionen som brukar förekomma inom samhällsforskningen kan delas 

upp i fyra grupper (Bryman, 2011). 

1. Om det förekommer någon skada för deltagarnas del 

2. Om det förekommer någon form av brist på samtycke från deltagarnas sida 
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3. Om man inkräktar på privatlivet 

4. Om det förekommer falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information. 

Undersökningen bryter inte mot någon av dessa principer och ingen information kan 

härledas tillbaka till enskilda respondenter. Statistiken från ESS får inte användas i 

kommersiellt syfte. Det är viktigt att kvaliteten på forskningen blir bra för om 

forskningen är av dålig kvalitet är den också oetisk (Bryman, 2011). 

 

5.5 Variabler 

Samtliga variabler och index har valts ut i enlighet med tidigare studier på området. I 

den här undersökningen har intervall- och kvotvariabler använts. Index har skapats för 

variablerna välbefinnande och AFK. Liknande index har använts i tidigare studier 

(Hagqvist, Gådin & Nordenmark, 2012).  

 

Utfallsvariabel 

För den här studien används lågt välbefinnande som utfall. Välbefinnande är ett index 

som består av tre frågor: “har du känt dig glad och nöjd senaste två veckorna?”, “har du 

känt dig lugn och avslappnad senaste två veckorna?” och “har du känt dig aktiv och 

pigg senaste två veckorna?”. Svarsalternativen sträcker sig på en skala från 0-5. Indexet 

välbefinnande sträcker sig från 0 = högt välbefinnande till 15 = lågt välbefinnande 

(Cronbachs Alfa = 0,771). 

 

Påverkansvariabler 

De tre variabler som används som påverkansvariabler är betalt- och obetalt arbete samt 

arbete-familjekonflikt [AFK]. Det betalda arbetet utgår från en fråga där respondenten 

får skatta “totalt antal timmar normalt arbetade per vecka övertid inkluderad”. På 

samma sätt får respondenten skatta det obetalda arbetet “totala timmar per vecka du 

personligen spenderar på hemarbete”. AFK är ett index som består av tre frågor: “Hur 

ofta oroar du dig för problem på jobbet när du inte är på arbetet?”,” Hur ofta är du för 

trött för att uppskatta saker du gör hemma?” och “Hur ofta hindrar arbetet dig från att ge 
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tid till familjen?”Med svarsalternativ från 1-5. Indexet går från 0-12 där 0 = låg konflikt 

och 12 = hög konflikt (Cronbachs Alfa = 0,632).  

 

Kontrollvariabler 

Tre variabler i form av kontrollvariabler fördes in i mätningarna för att se vad som 

händer med originalsambandet (Djurfeldt et al., 2010). De variabler som inkluderades är 

respondenternas ålder, hur många års utbildning de har samt om de har barn som är 

hemmaboende eller inte. Den sistnämnda variabeln gjordes om till en dummyvariabel, 

det vill säga en egenskapsvariabel med två möjliga värden: har barn hemma eller inte.  

 

5.6 Statistisk analys 

Den statistiska analysen gjordes i IBM statistics SPSS 24. Först utfördes en beskrivande 

analys av samtliga variablers medelvärden och den genomsnittliga variationen kring 

medelvärdet (standardavvikelsen) (Bryman, 2011). Sedan gjordes en Pearsons r för att 

studera sambandet i variationerna (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2012) mellan 

utfallsvariabeln, välbefinnande och påverkansvariablerna, betalt- och obetalt arbete samt 

AFK. Samband mellan välbefinnande och kontrollvariablerna inkluderades. Med linjär 

regression är det lättare att få en överblick över utfallen (Djurfeldt et al., 2010), det 

framgår tydligt vilket samband varje variabel har med utfallsvariabeln. Därför utfördes 

avslutningsvis en linjär regression där variablerna lades in i fyra steg, först 

påverkansvariablerna och efter det kontrollvariablerna. För att utesluta att de oberoende 

variablerna är beroende av varandra, utfördes även mätningen “collinearity 

diagnostics”. Värdena under VIF (variance inflation factor) visar för den här 

regressionen att samtliga varianser ligger inom gränsen (lägre än 5) för att 

multikolinjaritet inte påverkar i de oberoende värdena (Wahlgren, 2012) 
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6. Resultat 

6.2 Deskriptiva analyser 

I tabell 1 presenteras medelvärden och standardavvikelser [SD]. Tabellen visar att 

välbefinnande har ett medelvärde på strax över fem, index visar från 0 att personen 

“alltid” har ett bra välbefinnande på den femtongradiga skalan. Spridningsmåttet SD 

visar att välbefinnandet avviker från medelvärdet med närmare +/- 2,9 enheter. Det 

innebär att 68 % av urvalet har rapporterat ett värde mellan 3,1 och 7,9. 

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. 

Variabler    n = 529 Medelvärden Standardavvikelse  

Välbefinnande (0-15) 5,2 2,9  

Betalt arbete (tim) 36,6 10,3  

Obetalt arbete (tim) 14,4 8,6  

AFK (0-12) 5,5 2,2  

Utbildning (år) 13,9 3,3  

Ålder (år)          43,9 13  

    

 

Det betalda arbetet, som anges i timmar, visar ett medelvärde som nästan motsvarar ett 

heltidsarbete, 36,6 timmar. Det obetalda hemarbetet mäts också i antal timmar och 

medelvärdet visar något över 14 timmar. Standardavvikelserna för dessa variabler är 

ganska många timmar, över tio för betalt arbete och 8,5 för det obetalda. Det visar att 

det finns en stor spridning i hur kvinnorna arbetar. AFK har ett medelvärde på 5,5 på 

den tolvgradiga skalan. SD ligger på drygt 2 enheter, vilket visar att det finns en viss 

spridning på upplevd AFK. Kontrollvariablerna utbildning, hemma- boende barn och 

ålder visar att medelvärdet för hur många år respondenterna gjort sin utbildning ligger 

på närmare 14 år, vilket kan motsvara 3-årigt gymnasium och 2 års högre studier. 
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Spridningen för utbildning är 3,3 år. Medelvärdet för ålder, 44 år och SD 13 år, 

bekräftar hur materialet valdes ut från 20 år till 65. För barn redovisas frekvens och 234 

stycken hade hemmaboende barn och 295 stycken hade inte hemmaboende barn (Ingår 

ej i tabell).  

 

6.3 Bivariat korrelation 

 

I Tabell 2 presenteras linjära samband som studerades med Pearsons 

korrelationskoefficient (r). Samband mellan kvinnors välbefinnande och hur många 

timmar de arbetat eller om de känner av familjekonflikter redovisas. 

 

Tabell 2. Korrelationsvärden (Pearsons r) och signifikansvärden för  

utfallsvariabeln välbefinnande, påverkansvariablerna samt kontrollvariablerna 

Variabler    n = 529 Pearson r Signifikans (p)  

Betalt arbete -0,037 0,401  

Obetalt arbete -0,095 0,077  

AFK 0,377 0  

Utbildning  0,022 0,614  

Hemmaboende barn 0,002 0,968  

Ålder -0,168 0  

    

Det starkaste sambandet fanns mellan välbefinnande och AFK (r = 0,377), signifikansen 

(p) = 0. Av variablerna arbete, obetalt arbete och kontrollvariabler, var det endast ålder 

som visade ett signifikant värde (p = 0), sambandet visade r = -0,168. Riktningen 

betyder att med stigande ålder förbättras välbefinnandet. Signifikansnivåer som 

överstiger 0,05 visar att nollhypotesen inte kan förkastas (Bryman, 2011). Minst 
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samvariation visade hemmaboende barn (r = 0,002), medan obetalt arbete (r = -0,095) 

var det som låg närmast att visa signifikans (p = 0,077).  

 

6.4 Linjär regression 

I Tabell 3 presenteras den linjära regressionen med välbefinnande som utfall. Analysen 

utfördes i fyra steg. 

 

Tabell 3. Stegvis linjär regression. B-värdet samt model fit/justerat R- värde för 

samtliga variabler  

Variabler    n = 529 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4  

Betalt arbete -0,015   -0,055* -0,046*  

Obetalt arbete -0,035*   0,028 -0,024  

AFK   0,498* 0,576* 0,571*  

Utbildning       -0,043  

Hemmaboende barn       -0,058  

Ålder       -0,029*  

Model fit, justerat R² 0,006 0,140 0,171 0,179  

 

Signifikans *= 0.05, Innehåller en signifikansnivå på/under 0.05 

 

I Steg 1 visar resultatet att det finns ett signifikant samband mellan obetalt arbete och 

välbefinnande, kontrollerat för tid spenderat på betalt arbete. Kvinnor som spenderar 

mer tid på obetalt arbete rapporterar ett något högre välbefinnande. Det finns inget 

signifikant förhållande mellan tid på betalt arbete och välbefinnande. 
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I Steg 2 visar variabeln AFK ett starkt samband med utfallsvariabeln. De som upplever 

hög AFK har sämre välbefinnande. När AFK ökar ett steg minskar välbefinnandet med 

0,498 steg. 

 

I Steg 3 adderas betalt arbete, obetalt arbete samt AFK och där visar resultatet att 

ökande AFK minskar välbefinnandet med 0,576, ett signifikant värde. Vidare pekar 

resultatet på att betalt arbete ökar välbefinnandet och är statistiskt signifikant, vilket har 

ändrats från Steg 1 som inte visade signifikans. Värdet för obetalt arbete är däremot inte 

längre signifikant som i steg ett, vilket tyder på att när man kontrollerar för AFK så 

ändras värdena för betalt- och obetalt arbete. Det beror på att variansen i utfallsvariabeln 

välbefinnande egentligen beror på AFK och inte på betalt- och obetalt arbete.  

 

I Steg 4 inkluderas alla variabler och här visar resultatet att när AFK ökar ett steg 

minskar välbefinnandet med 0,571 steg. När betalt arbete ökar ett steg så höjs 

välbefinnandet med 0,046. Resultatet tyder på att utbildning, ålder, hemmaboende barn, 

obetalt arbete och det betalda arbetet relaterar positivt till välbefinnande, men att 

uppleva hög AFK minskar välbefinnandet. Det är AFK, ålder och betalt arbete som får 

statistiskt signifikanta resultat. Det blir inte betydande skillnad på värdena när 

kontrollvariabler förs in, vilket tyder på att de inte förklarar någon stor del i variansen 

av utfallsvariabeln.   

 

B-värdet, en koefficient (faktor) som fungerar som indikator för den gradvisa förändring 

som sker i utfallsvariabeln, i det här fallet välbefinnandet hos kvinnorna, har 

sammanlagt en ganska svag förklaringsgrad i de flesta av variablerna. Bara AFK tycks 

ha ett starkt samband med välbefinnandet. Prediktionsförmågan i modellen beskrivs 

med hjälp av determinations- koefficienten justerat R- värde. Värdena för 

förklaringsgraden visar hur stor del av variansen i den beroende variabeln välbefinnande 

som förklaras av variablerna i respektive modell. Modellen blir starkare för varje steg 

och i steg fyra förklaras 17,9 % av variansen av modellen.  

 

7. Diskussion 
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7.2 Resultatdiskussion - välbefinnande och AFK 

Den här studiens avsikt var att undersöka om svenska kvinnors arbetstid samt arbete- 

och familjekonflikt har samband med hälsa och välbefinnande. Resultatet visar att den 

betalda arbetstiden inte fristående kan förklara hur bra eller dåligt kvinnorna mår. Den 

obetalda arbetstiden kan inte heller ge några tydliga samband med välbefinnande. Det 

var först när AFK introducerades i mätningen som resultatet för den beroende variabeln 

välbefinnande följde en signifikant linjär regression. Till skillnad från kvinnor i 

Australien (Shirangi et al., 2013) och Jordanien (Boran et al., 2011) visar resultatet från 

denna undersökning att arbetstiden förbättrade välbefinnandet något bland svenska 

kvinnor, när sambandet med AFK var borttagen. Boran et al. (2011) konstaterar att 

jordanska kvinnor som arbetar i hälsovårdsyrket upplever mer stress än män och deras 

slutsats handlar om att yrket är krävande och att stresshantering behövs. Utifrån de 

teorier som presenterats här skulle en alternativ förklaring till de jordanska kvinnornas 

högre stress kunna vara att kvinnor har dubbla skift även i Jordanien. De många 

timmarna spenderade på arbetet kan ge utslag enligt belastnings- konflikten, som gör 

det svårt att orka med dubbla roller. Att kvinnornas hälsa kan påverkas av att de 

förvärvsarbetar väldigt många timmar stöds av studier från Gunnarsdottir et al. (2014), 

Hochschild & Machung. (2012), Artazcoz et al. (2016), Lunau et al. (2014). I tidigare 

forskning med svensk kontext hade sjukskrivna kvinnor oftare förvärvsarbetat deltid 

(Sandmark, 2011). Tendensen att må sämre när man arbetar mindre bekräftas av den här 

studien. Tidigare studier pekar också på att många arbetstimmar försämrar AFK och att 

hög konflikt mellan arbete och familj är skadligt för hälsan. Den här studien visar att 

AFK försämrar välbefinnandet men däremot visade inte resultatet några tydliga 

samband mellan välbefinnande och många arbetstimmar.  

 

Sandmark (2011) säger att återhämtningen kan påverkas om kvinnor både 

förvärvsarbetar på heltid och tar stort ansvar för hemarbetet. Resultatet i den här studien 

visar att de som utför mer betalt- och obetalt arbete verkar ha något bättre 

välbefinnande. Det som den här studien inte visar är om de kvinnor som deltidsarbetar 

har mer hemarbete än de som arbetar heltid. Den här studien visar inte heller om de som 

spenderar mer tid på betalt arbete gör mindre hemarbete. Tidigare forskning visade att 

så kunde vara fallet, kvinnor som tjänar mer gör mindre hemarbete (Bianchi et al., 
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2000). Kvinnor som minskar den betalda arbetstiden till deltidsarbetande fick istället 

ökade timmar obetalt arbete i hemmet (Harryson et al., 2016; Hochschild & Machung, 

2012). I det här fallet skulle det kunna innebära att de kvinnor som gör många timmar i 

det betalda arbetet mår bra av det, men istället gör de mindre hemarbete och mår dåligt 

av att inte hinna med det. Vilket i så fall också ligger i linje med varför AFK visar 

starka samband med välbefinnandet. Svårigheten ligger i att kombinera de två sfärerna 

betalt- och obetalt arbete. En regression säger inget om vilka orsakssamband som finns 

mellan variablerna. Men att AFK verkar ha större betydelse för hälsan i den här studien 

stämmer med resultaten från Hagqvist et al. (2012).  

 

En ytterligare förklaring till resultatet, att välbefinnande och mer arbetstid samvarierar, 

skulle kunna bero på att de som är friska och har bra välbefinnande orkar mer. 

Kvinnorna kanske både får heltidsarbeta och dra ett tungt lass hemma på grund av att de 

mår bättre än andra från början. Vissa kvinnor kanske både utför mindre obetalt- och 

betalt arbete på grund av sin dåliga hälsa. Den så kallade “healty workers effect”. Sedan 

har kvinnor generellt sämre ekonomiska förutsättningar, vilket i sig kan vara en 

hälsorisk (Rostila & Toivanen, 2012). Att kvinnor som utför fler timmar i det betalda 

arbetet mår bättre kan också förklaras utifrån teorin att de får en bättre ekonomisk 

situation. Lågavlönade arbeten och deltidsarbete bidrar till att många kvinnor, i 

synnerhet de med barn, är beroende av män ekonomiskt (Connell & Pearse, 2015; 

Harryson et al., 2016; Hochschild & Machung, 2012; Sandmark, 2011). Det obetalda 

arbetet ger heller inga förmåner inom trygghetssystemen som det betalda arbetet gör 

(Sandmark, 2011). 

 

7.3 Genusteoriernas förklaring av resultatet 

Utifrån en genusteoretisk utgångspunkt speglar resultatet Hochschild och Machungs 

(2012) beskrivning av ”supermamman”. Kvinnor vill fortfarande gärna ta hand om hem 

och familj, för det ger ”kvinnlig status”, kvinnor lever då upp till en traditionell roll som 

husmor. De flesta mammor i Norden är huvudsakliga vårdgivare, enligt Gunnarsdottir et 

al. (2014). Det kanske är en roll som kvinnor tar på sig frivilligt för att inte bryta mot 

normen om kvinnor som omhändertagande och varma känslomässigt. Kvinnor vill 

kanske kunna vara den där trygga punkten för sina barn och sin familj, eftersom 
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förväntningarna på dem är sådana. ”Supermammornas” viljeinriktning är att spendera 

tid med familjen samtidigt som de yrkesarbetar, gärna många timmar (Hochschild & 

Machung, 2012). Det kanske leder till att tiden med barn och familj inte känns 

tillräcklig för att möta förväntningarna från familj, samhället och på sig själva. Vissa 

mödrar vill gärna föra traditioner som bakning, matlagning, sömnad och strykning av 

kläder vidare från deras egna familjer där de växte upp, i en tid när det var mer 

självklart att kvinnor skulle sköta hemmet (Hochschild & Machung, 2012). Det behövs 

mycket tid och ork på det obetalda arbetet om alla önskningar ska uppfyllas. Och om 

tiden/orken inte räcker till för allt som förväntningarna målat upp, så kanske kvinnornas 

välbefinnande sjunker av att inte nå det målet. En traditionell syn på kvinnor och deras 

sysslor leder till normer och förväntningar som det är svårt att bryta mot (Harryson et 

al., 2016; Sandmark, 2011; Hochschild & Machung, 2012). Familjeansvaret och att vara 

mamma konstruerar en central del av femininiteten (Harryson et al., 2016). Det finns ett 

värde i att ta hand om hem och barn för kvinnor, de blir mer feminina och blir på så sätt 

kanske mer accepterade av andra för sitt beteende och sätt att vara. Att bli bekräftad är 

en drift hos människan och Hochschild & Machung (2012) beskriver hur en mamma 

slutade yrkesarbeta trots utbildning och betalt heltidsarbete som hon i början var stolt 

över. Men efter att ha fått första barnet och varit hemma en tid, så ändrade hon 

inställning och tyckte att det obetalda arbetet som mamma var viktigare. Hennes mans 

rutiner förändrades inte mycket under den här tiden. Han tyckte att hans fru var mycket 

bättre än honom på att ta hand om barnet och undvek vissa sysslor kopplade till barnet 

med ursäkten att “mamma kan det där bättre”. Det finns en normativ press på kvinnor 

att vara bra mammor och bra fruar (Harryson et al., 2016). 

 

Dessutom finns en föreställning om att det beror på kvinnors personlighet om de lyckas 

med att upprätthålla vardagens alla måsten. Det blir då deras eget individuella ansvar att 

anpassa sig efter de krav som ställs. Att tro på sig själv är således ett sätt att försöka 

kontrollera hög belastning i hemarbetet (Harryson et al., 2016). Kvinnor som inte 

känner kontroll förlorar självkänsla och kan leda till ohälsa (Ibid.). Kvinnor får också 

skuldkänslor om de inte klarar av vardagens plikter och det kan också kopplas till stress 

(Elvin-Nowak, 1999). Hochschild och Machungs (2012) beskrivning av den fulländade 

kvinnan med ”vinden i håret” och barnet på armen blir kanske den målbild som kvinnor 
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sätter upp och strävar mot både praktiskt och känslomässigt. Ju närmare målet kvinnor 

kommer ju mer belönande känns det att ha lyckats upprätthålla kontrollen över 

vardagen. Ovanstående resonemang kan tolkas som att när kvinnor känner sig ”duktiga” 

stiger självkänslan och tillfredsställelsen, även om baksidan av beteendet kan orsaka 

stress i förlängningen.  

 

Men kvinnor ska inte bara vara kvinnliga, de ska också vara jämställda med män. 

Hirdman (2003) visar att en av genussystemets grundprinciper är att mannens 

egenskaper är norm och ligger till grund för hur vi ska uppfatta vad som är bra och 

dåligt. För att kvinnor ska fungera i arbetslivet måste de uppfylla kriterier som liknar 

männens. Det är kvinnor som ska bli mer “maskulina” för att uppnå jämlikhet 

(Hagqvist, 2016). De flesta behöver då arbeta mycket för att nå en stabil ekonomisk 

situation. Både kvinnor och män blir ”breadwinners” i Sveriges vanligaste 

familjemodell, där båda parter har ett betalt arbete. Historiskt har män kunnat ägna sig 

åt denna del av vardagen, utan att behöva fundera så mycket på ”det andra skiftet” som 

är hemarbetet. I studier bekräftas detta, män tycks spendera mer tid på det betalda 

arbetet än kvinnor överlag (Sandmark, 2011; Hochschild & Machung, 2012). Pappor 

spenderar mest tid på yrkesarbetet, mer än män utan barn (Sandmark, 2011). Nordiska 

män som spenderar väldigt många timmar på arbetet mår bättre psykiskt än kvinnor som 

gör det (Artazcoz et al., 2016). Att spendera många timmar på förvärvsarbetet blir 

centralt för status, ekonomi och självbild. Nu ska kvinnor in i samma mall, som 

självständiga och oberoende förvärvsarbetare. Förväntningarna vrids mot att klara det 

som männen klarar, det vill säga att arbeta heltid och tjäna pengar. Att vara arbetslös, 

hemmafru eller att ha ett deltidsarbete kanske inte känns lika bra (Hochschild & 

Machung, 2012). Då har kvinnan inte kommit hela vägen fram till jämställdhet i 

männens värld. Det kan möjligtvis hindra kvinnor från att känna tillfredsställelse. De är 

inte ”superkvinnor” om de inte klarar av att arbeta så mycket som möjligt och därför 

pekar resultatet för välbefinnande i den här studien nedåt när timmarna i betalt arbete 

sjunker. 

 

Men någonstans syns ändå att kvinnor kämpar med vardagen. Det är när de två 

”skiften” ska kombineras. Först ska kvinnorna göra ett lönearbete, helst på heltid och 
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sedan börjar nästa skift med hemarbete, som övergripande är kvinnornas ansvar. Här 

syns att de dubbla rollerna leder till en konflikt (AFK) som påverkar välbefinnandet. 

Indexet som mätte detta handlade om tid för familjen, oro för arbetet och att känna sig 

trött i hemmet. Den tidspress svenska kvinnor känner (Gunnarsdottir et al., 2014) kan 

höra ihop med att den tidsbaserade rollkonflikten (Greenhouse & Beutell, 1985), som 

uppstår när arbetet hindrar kvinnorna att spendera mer tid med familjen. Kvinnor har 

fortlöpande ökat den betalda arbetstiden och ligger inte långt efter männen, samtidigt 

har män inte minskat sin arbetstid (Gunnarsdottir et al., 2014). Att efter det betalda 

arbetet känna sig för trött för att göra så mycket som man vill hemma verkar höra ihop 

med belastningskonflikten. De två rollerna, eller ”skiften”, kräver så pass mycket energi 

att det blir oförenligt. Rollkonflikten kan även handla om svårigheten att hantera två 

önskade beteenden, ett på arbetet och ett annat hemma. Kvinnor som tjänar mer ser ut 

att göra mindre hemarbete, samtidigt som kvinnor verkar må bättre av att göra mer 

hemarbete. Resultatet blir att välbefinnandet påverkas, antingen av stress eller av mental 

belastning som handlar om tillfredsställelse. Det är svårt att leva upp till ”kvinnan med 

vinden i håret” och leverera på topp från morgon till kväll. 

 

7.4 Välmående och hälsa genom WHO:s perspektiv 

Om ojämlikheten i hälsa ska minska, som WHO förespråkar i sin policy 

(Folkhälsomyndigheten, 2015), så måste kanske ojämlikheten på andra områden också 

minska. AFK, som i sin tur är relaterat till de båda plattformarna betalt- och obetalt 

arbete, behöver studeras för att förbättra kvinnors välbefinnande.  

 

Sverige kan tyckas vara ett jämlikt land, där de flesta anser att jämlikhet är något att 

sträva efter. Kvinnor ska arbeta och tjäna lika mycket som män ute i arbetslivet. 

Fördelningen av arbetstiden mellan kvinnor och män håller på att jämnas ut. Det pågår 

ett jämställdhetsarbete, som de flesta skriver under på i Sverige. Men konservativa 

könsmönster existerar likväl, speciellt där kvinnor förväntas ta större ansvar för hem 

och familj. Det sker parallellt med att de ska bli jämlika på männens villkor i det betalda 

arbetet (Hagqvist, 2016). Kvinnor ska på så sätt delvis anpassa sig till en maskulin 

norm, medan Harryson et al. (2016) ser att män inte i samma utsträckning utvecklar 

beteenden som kan avlasta kvinnor i deras traditionella roll som mammor och 



 

25 

 

huvudansvariga för hemmet. Par undviker ofta att diskutera en rättvisare fördelning av 

hemarbete (Harryson et al., 2016). Det vanligaste sättet att hantera den ojämna 

fördelningen är “uppgivenhet” (Ibid.) Kvinnors känsla av tidspress beror till stor del på 

att de saknar stöd (Gunnarsdottir et al., 2014). Om kvinnor ska kunna uppleva en bättre 

balans mellan arbete och familjeliv behöver de antagligen mer stöd från sin partner. 

Men istället verkar det bli så att kvinnor väljer att deltidsarbeta för att klara av både 

förvärvsarbete och familj (Rostila & Toivanen, 2012; Sandmark, 2011; Shirangi et al., 

2013; Lunau et al., 2014; Gunnarsdottir et al., 2014). De mår inte bättre av att arbeta 

mindre, men de mår sämre om AFK blir för hög. Kvinnor som arbetar väldigt många 

timmar verkar också ha ett sämre välbefinnande (Shirangi et al., 2013; Boran et al., 

2014; Hochschild & Machung, 2012; Hagqvist, 2016). Kvinnor måste alltså i högre 

grad välja sida. Antingen betalt arbete eller mer tid för familjen, att göra båda delar fullt 

ut kostar i välbefinnande.  

 

De val som kvinnor eller män gör i livet påverkar deras hälsa.  Till exempel så bidrar 

den traditionella mansrollen till att mäns risktagande är större och de råkar ut för fler 

olyckor. Män dör oftare av substansmissbruk och suicid. Kvinnor uppger oftare besvär 

med bland annat oro, ångest och sömnbesvär (Rostila & Toivanen, 2012). De senare är 

besvär som kan kopplas ihop med stress. Sociala förhållanden kan ”krypa in i kroppen” 

och orsaka negativ stress, som sedan leder vidare till diverse sjukdomstillstånd (Ibid.). 

Harryson et al. (2016) beskriver svenska förhållanden angående hemarbete, stress och 

välbefinnande. De menar att en stereotyp könsfördelning av det obetalda hemarbetet kan 

öka ohälsan både hos kvinnor och hos män. Att utmana den maskulina rollen skulle 

kunna minska stressen som uppstår i hemmet (Harryson et al., 2016). Det behövs i 

grunden ett ifrågasättande av den norm som driver män att göra mest utomhussysslor 

och kvinnor att ta på sig inomhussysslor. Dels för att inomhussysslor oftast står för den 

största delen hemarbete, sådant som ska göras varje dag. Men också för att komma bort 

från känslan av att “sitta fast” i en roll och ett beteende som fjärmar kvinnorna från 

männen. Skulle de kunna dela de sysslor som ska göras inomhus mera jämlikt, så skulle 

kvinnor känna mera stöd och män skulle få en friskare partner. 

 

7.5 Kontrollvariabler 
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Av kontrollvariablerna som användes i den här studien var det ålder som visade 

signifikans, men med ett ganska svagt värde för samband. Med stigande ålder ökar 

välbefinnande något. Om man nu ändå tänker att ålder spelar roll för välbefinnandet och 

att högre AFK ger negativt utslag på välbefinnandet, så kan det tänkas att antingen 

arbetslivet eller familjelivet eller båda två är svårare att kombinera för yngre personer. 

Att ha hemmaboende barn verkar förbättra kvinnors välbefinnande något, vilket också 

var fallet för kvinnor i Australien (Shirangi et al., 2013). Det säger något om att rollen 

som mamma är belönande och livsbejakande, även om det innebär arbete. Den här 

undersökningen säger inget om barnens ålder. Variabeln visar endast om det finns barn i 

hushållet eller inte. Tidigare studier har visat att kvinnor känner mer tidspress när 

barnen är i lägre åldrar. Nästan hälften av kvinnorna i den här studien har inte 

hemmaboende barn. Många av de här kvinnorna har eventuellt ganska stora barn som 

klarar sig mer själva. Det är inte undantaget att det kan vara något fler yngre kvinnor, 

med barn i lägre åldrar, som känner högre AFK och lägre välbefinnande. Kvinnor som 

har barn väljer också oftare ett betalt arbete på deltid (Lunau, et al 2014) och mindre 

arbetstid försämrar välbefinnandet i den här studien. Men då kanske det obetalda arbetet 

ökar istället, vilket påverkar välbefinnandet i positiv riktning. Det går inte att avgöra 

med säkerhet vad som påverkar vad i den här studien, eftersom riktningen på sambandet 

inte kan fastställas i den här typen av undersökning. 

 

7.6 Metoddiskussion 

Svaren i den här studien bygger på självskattade svar vilka kan ha problem med 

reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Respondenten kanske inte säger hela 

sanningen, minns fel eller tolkar frågan fel. Dem kan utelämna frågor eller delar av 

frågan omedvetet eller medvetet. Egenskaper hos den som utför intervjun kan också 

påverka svaren. Slutsatsen är att det kan finnas skillnader i uppgivet och faktiskt 

beteende. Respondenterna i den här studien har valts ut genom slumpsannolikhetsurval 

vilket gör att alla i populationen har lika stor chans att bli utvalda. Urvalet måste vara 

tillräckligt stort och i det här data samplet ingår 529 personer vilket anses som 

tillräckligt stort. Om urvalet drabbas av ett systematiskt urvalsfel så kallas det bias 

(Wahlgren, 2012). Bortfallet i den här studien uppgår till 49,01 eftersom 

svarsfrekvensen är 55,99 (European social survey). Genom att deltagarna är utvalda 
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slumpmässigt blir det möjligt att generalisera resultaten till populationen (Wahlgren, 

2012). 

 

Genom att använda data som redans samlats in av ESS så fanns möjligheten att studera 

en större grupp människor än vad författarna till den här studien annars troligen hade 

kunnat samla in på egen hand. Det passade också för det valda ämnet. En nackdel kan 

vara att materialet inte är lika känt eftersom det samlats in av någon annan. Eftersom 

materialet är insamlat vid ett tillfälle (2010) så säger resultatet vid mätningarna endast 

något om den specifika tidpunkten för insamlingen av data. Bryman (2011) visar att den 

interna reliabiliteten vid skapandet av index kan mätas med Cronbachs Alfa, som 

baseras på “split-half” metoden vid multipla indikatorer. Mätningarnas pålitlighet 

bekräftas av måttet som bör ligga över gränsen 0,7 för ett acceptabelt värde (Bryman, 

2011). Eftersom ett av index ska användas som beroende variabel är det extra viktigt att 

det tydligt visar respondentens bakomliggande attityd och att svaren hänger ihop i 

indexet. Det betyder att frågorna mäter det som det avser att mäta. Adjusted R-square 

som är förklaringsgrad för modellen (Wahlgren, 2012) valdes istället för R-square 

eftersom adjusted R-square tar hänsyn till hur många oberoende variabler som finns 

med i regressionen. Måttet för R- square kan bli något för högt om många variabler 

inkluderas.  

 

8. Konklusion 

Fynden i den här undersökningen pekar på att när svenska kvinnor upplever AFK så 

försämras välbefinnandet betydligt. Det kan kopplas till teorier om genus, som sätter 

kvinnan i en position där hon ska bli jämlik med män på arbetsmarknaden, men hon ska 

samtidigt behålla den kvinnliga rollen som husmor. De förväntningar som finns på att 

kvinnor ska klara detta gör att de mår sämre när de inte orkar ha dubbla skift, först på 

lönearbetet sedan med hemarbete. Resultaten kan delvis knytas till tidigare forskning 

om sjukskrivning, som framför allt tycks drabba deltidsarbetande kvinnor. WHO:s 

policy, som är att sträva mot en jämlik hälsa, har emot sig de normer om kvinnligt och 

manligt som finns i samhället och de beteenden som gör att hälsa får olika 

förutsättningar för de båda könen. Kvinnor verkar oftare få symtom som förknippas 

med stress. Forskare som studerat ämnet tidigare är överens om att det ojämlika 
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samhället missgynnar kvinnor och deras hälsa. Det behövs därför mer hälsofrämjande 

jämställdhetsarbete för att svara upp mot WHO:s målsättningar. Vidare forskning runt 

ämnet är förslagsvis att göra kvalitativa studier med kvinnor för att få reda på 

orsaksförhållanden som påverkar val av betald- och obetald arbetstid och anledningar 

till AFK. Att jämföra den här studiens resultat med samma uppställning för män skulle 

också kunna ge information om resultaten är specifika för just kvinnors situation. 
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