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Syftet med vår studie är att undersöka om det finns en arbete-familj 
konflikt bland förvärvsarbetare och om flexibilitet i arbetet påverkar 
upplevelsen av konflikten. Vi vill även finna svar på om kön, civilstånd, 
privat/offentlig sektor, egen företagare/anställd, har barn/inte har barn, har 
någon betydelse för konflikten. Vi har valt att göra en kvantitativ 
undersökning på ett datamaterial från 2005 om åsikter om jobben och 
arbetslivet med svenska deltagare i åldrarna 18-79 år. Resultatet är att det 
finns en arbete-familj konflikt även om den är liten och att flexibilitet inte 
är någon motvikt till konflikten. Vi kan även konstatera att det finns 
signifikanta skillnader i upplevelsen av konflikten utifrån civilstånd, 
privat/offentlig sektor, egen företagare/anställd, barn/inga barn. De som 
arbetar inom privat sektor känner i högre utsträckning att arbetets krav 
inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav inkräktar på arbetet, än 
de som arbetar inom offentlig sektor. De som är egenföretagare upplever 
mer arbete-familj konflikt än de som är anställda.   Ensamstående och de 
som inte har barn känner i lägre grad än gifta och de som har barn att 
arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav inkräktar 
på arbetet. Kön saknar betydelse för upplevelsen av arbete-familj 
konflikten.  
 
 
Nyckelord: Arbete-familj konflikt, förvärvsarbete, flexibilitet, kön, privat 
sektor, offentlig sektor, civilstånd, egenföretagare, anställd, barn.  
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1 Inledning 

Det kan upplevas som svårt att förena sitt arbete med sitt familjeliv. Båda aspekterna kräver 

vissa gånger uppmärksamhet samtidigt och det är då det uppstår en konflikt, en så kallad 

arbete-familj konflikt (Stanfors, 2007:218). För att underlätta för arbetande föräldrar, har det 

blivit allt vanligare för företag att använda sig av flextid men många forskare ifrågasätter 

effektiviteten i detta flexibla upplägg (Shockley & Allen, 2007:489; Kelly & Moen, 

2007:489; Van der Lippe et al, 2006:305; Grönlund, 2004:15).  

    Det finns mycket skrivet om flexibla arbetstider och hur det inverkar på hur väl man lyckas 

kombinera arbete med familjeliv. Forskare menar att graden av flexibilitet påverkar 

individens förmåga att lyckas med denna svårlösta ekvation. Konflikten mellan arbete och 

familj är en svår nöt att knäcka och enligt arbete-familj konfliktteorin är arbetets och 

familjens krav oförenliga med varandra så att uppfylla kraven i ena domänen försvårar för 

individen att tillmötesgå kraven i den andra domänen (Edwards & Rothbard, 2000:182).  

    Det har blivit mer och mer jämställt när det gäller arbetsfördelningen i hemmet men 

fortfarande är det i många familjer kvinnan som sköter matlagning, städning, diskning, 

nattning av barn etcetera. Numera förvärvsarbetar kvinnor i högre grad än förr och de ska 

samtidigt ha tid över till att sköta hem och barn. Denna situation brukar benämnas som den 

dubbla arbetsdagen eller ”det andra skiftet” (Stanfors 2007:219). Mannen i sin tur gör inte 

mer hushållsarbete bara för att kvinnan förvärvsarbetar. För att kvinnan ska hinna med allt 

hushållsarbete sover hon mindre och skär ned på sin egentid. Hon utför ofta flera sysslor 

samtidigt, för att hinna med sig. Allt detta påverkar sannolikt hennes välbefinnande (Stanfors 

2007:219). Män har dessutom oftare arbeten med större tillgång till flextid än kvinnor (Allard, 

2007:27). 

    Det finns redan en del forskning om flexibilitet på arbetet och dess positiva eller negativa 

inverkan på förmågan att kombinera sitt arbete med sitt familjeliv (Ezra & Deckman, 

1996:176ff; Grönlund, 2004:15; Jang, 2009:102; Kelly & Moen, 2007:489; Shockley & 

Allen, 2007:489; Van der Lippe et al. 2006:305; Voydanoff, 2004:409). Det som är nytt med 

vår studie är att vi utöver detta vill undersöka om det finns skillnader mellan könen och om 

huruvida individen har barn/har inga barn, är anställd/egen företagare, privat/offentlig sektor 

och civilstånd spelar in. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka om det finns en arbete-familj konflikt bland 

förvärvsarbetare. Med arbete-familj konflikt menar vi att arbetets krav inkräktar på 

familjelivet eller att familjelivets krav inkräktar på arbetet. Vi vill även studera om flexibilitet 

i arbetet påverkar upplevelsen av konflikten och om det finns skillnader mellan mäns och 

kvinnors upplevelse av arbete-familj konflikt och om civilstånd, privat/offentlig sektor, egen 

företagare/anställd och om man har barn/inte har barn har någon betydelse för konflikten. 

 

Vårt syfte utmynnade i följande frågeställningar: 

- Upplever förvärvsarbetare att det föreligger en konflikt mellan arbete och familj? 

- Påverkar flexibilitet i arbetet förvärvsarbetares upplevelse av konflikt mellan arbete 

och familj? 

- Finns det skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av arbete-familj konflikt? 

- Har civilstånd, privat/offentlig sektor, egen företagare/anställd, barn/inga barn någon 

betydelse för upplevelsen av arbete-familj konflikten?  

 

1.2 Avgränsning 

Vår studie inriktar sig endast på dem som vid tidpunkten för datainsamlandet var 

förvärvsarbetande. Vi söker svar på våra frågeställningar utifrån teorin om arbete-familj 

konflikt samt tidigare forskning om flexibilitet, genus, privat och offentlig sektor, civilstånd 

och om föräldrar. 
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1.3 Bakgrund 

Här ges en kort bakgrund till det problemområde som uppsatsen behandlar. 

1.3.1 Den svenska familjepolitiken 

Enligt Lindberg (2007:5) så är det svenska arbetslivet fortfarande illa anpassat till ett 

familjemönster där båda föräldrarna utför ett förvärvsarbete. Lindberg anser att det största 

problemet i familjepolitiken tycks vara arbetslivets dåliga anpassning till föräldraskap och den 

ofärdiga papparollen. Detta medverkar till att kvinnor och män med föräldraansvar upplever 

en press och att barnen blir lidande på grund av att de inte får tillbringa tillräckligt mycket tid 

med sina föräldrar (Lindberg, 2007:5). Under 1970-talet fick Sverige en stor offentlig sektor, 

höga skatter och en stor andel kvinnor som förvärvsarbetade jämfört med tidigare. Dessa nya 

förutsättningar krävde en ny familjepolitik och under 1970-talet gjordes våra nya 

familjepolitiska vägval om, med syftet att ge ett stöd som var anpassat till familjer där båda 

föräldrarna förvärvsarbetade och delade omvårdnaden om barnen (Lindberg, 2007:12ff). 

Kvinnors ökade inträde på arbetsmarknaden är en av de största förändringarna som skett på 

den svenska arbetsmarknaden i ett lite längre tidsperspektiv. Andelen förvärvsarbetande 

kvinnor ökade avsevärt från mitten av 1900-talet till slutet av 1900-talet. Den svenska 

arbetskraften bestod 1960 av drygt 60 procent av kvinnorna och drygt 90 procent av männen. 

I slutet av 1980-talet hade andelen förvärvsarbetande kvinnor stigit till drygt 80 procent och 

andelen män hade sjunkit till cirka 85 procent (Nordenmark, 2004:22f). 

    Sverige blev det första land i världen att garantera alla barn en plats i den kommunala 

barnomsorgen år 1998. Denna garanti efterlevs dock inte fullt ut i praktiken men sedan 1974 

har emellertid både män och kvinnor rätt till föräldrapenning och betald ledighet i samband 

med barnets födelse och vid vård av sjukt barn (Nordenmark, 2004:23). Många organisationer 

har idag tagit till sig flexibla upplägg i verksamheten för att underlätta för föräldrar att 

kombinera sitt arbete med föräldraskapet (Kelly & Moen, 2007:489). 
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1.4 Operationella definitioner 

Här definierar vi några för uppsatsen centrala begrepp.  

 

Arbete-familj konflikt 

Med arbete-familj konflikt menar vi att arbetets krav inkräktar på familjelivet eller att 

familjelivets krav inkräktar på arbetet. 

 

Förälder 

I denna uppsats är förälder en sådan person som har hemmavarande barn i åldrarna 0-17 år.  

 

Förvärvsarbete 

Utgångspunkten är att ett förvärvsarbete är ett arbete som utförs åt en arbetsgivare för lön men 

då respondenterna själva uppgett om det förvärvsarbetar eller inte så kan vi ej vara säkra på 

om de tyder frågan på samma sätt som vi. 

 

Kön 

Med kön menas det biologiska könet som individen har, man eller kvinna. 

 

Civilstånd 

Att respondenten lever med en partner eller är ensamstående. I några av våra tester gör vi 

skillnad mellan om man är gift, sambo, änka/änkling, skild eller ensamstående. 

 

Privat och offentlig sektor 

Huruvida individen arbetar i ett privat företag, ett statligt företag eller i offentlig förvaltning. 

 

Anställd eller egen företagare 

Anställd av en arbetsgivare, egen företagare med anställda eller egen företagare utan 

anställda. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen disponeras som följer: 

 

Kapitel 2: Teori och tidigare forskning samt syntes som utgör grunden för vår uppsats. 

 

Kapitel 3: Metod. I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt, enkätens uppbyggnad, 

svarsbearbetning, statistiska tester etcetera. 

 

Kapitel 4: Resultat. I tabellformat redogör vi för vårt resultat utifrån de, för vår undersökning, 

aktuella enkätfrågorna. 

 

Kapitel 5: Analys och diskussion. Kapitlet innehåller våra slutsatser och hur vi kopplar 

resultatet till teori och den tidigare forskning som gjorts på området. I slutet av kapitlet ger vi 

förslag till framtida forskning och ger kritik av vårt eget arbete. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel beskriver vi de teorier och den tidigare forskning som utgör grunden för vårt 

syfte och våra frågeställningar. 

 

2.1 Arbete-familj konflikt 

I tidigare forskning inom det område som vi intresserat oss för så nämns ofta arbete-familj 

konflikt som ett exempel på en mekanism som länkar samman arbete och familj. Edwards & 

Rothbard (2000:179) beskriver ytterligare fem allmänna mekanismer vilka länkar samman 

arbete och familj: spillover, compensation, resource drain, segmentation och congruence. 

Avseende tidigare forskning inom området så är det teorin om arbete-familj konflikt som är 

väsentlig när vi ska studera förvärvsarbetares möjligheter till att förena sitt arbete med 

familjelivet. 

    I och med att fler och fler kvinnor och män blir mer delaktiga i både arbetsliv och 

familjeliv så börjar många forskare att undersöka hur dessa ändrade omständigheter upplevs 

av kvinnor och män (Nordenmark, 2008:51). Forskning har visat att familjeliv och arbete blir 

besvärligare att förena när kraven blir individen övermäktiga (arbete-familj konflikt). Många 

av studierna av arbete-familj konflikt har visat på betydelsen av den tid och energi som 

människor ägnar åt hushålls- och förvärvsarbete. Om en individ drar både ett tungt lass på 

jobbet och tar ett stort ansvar för hemmet, så ökar risken för att familjelivet kommer i konflikt 

med förvärvsarbetet (Nordenmark, 2008:51). Arbete-familj konflikt är en form av ”intraroll” 

konflikt där arbetets och familjens krav är oförenliga med varandra så att uppfylla kraven i 

ena domänen försvårar för individen att tillmötesgå kraven i den andra domänen (Edwards & 

Rothbard, 2000:182). Ofta handlar det om tidspress och stress när skiljelinjen mellan arbete 

och familj flyter ihop, så kallat ”work-family spillover” (Stanfors, 2007:218). Nordenmark 

(2008:53f) har funnit tecken på att stressen ökar något när ett starkt engagemang i 

förvärvsarbete kompletteras med en stark närvaro till familjen.  

    Arbete-familj konflikten tydliggörs när män och kvinnor ska fördela arbetet mellan sig, 

såväl förvärvsarbetet som hushållsarbetet. Det kan handla om riktiga konflikter, men även om 

överläggningar, kompromisser och uppbrott. Detta inverkar på kvinnors, mäns och barns 

välbefinnande (Stanfors, 2007:218). Nordenmark (2008:53f) har funnit att både män och 

kvinnor som arbetar heltid och sedan blir föräldrar blir mer trötta än andra. Enligt Trougakos 

et al (2007:408) så är det troligt att små barn behöver mer omvårdnad än äldre barn och därför 
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lägger föräldern ner mer energi och uppmärksamhet på hemmadomänen, vilket påverkar 

förälderns förmåga i den andra domänen, i detta fall arbetet. Kvinnor rapporterar dock oftare 

än män stressymtom och kvinnorna önskar även en kortare arbetstid, även om de generellt sett 

förvärvsarbetar mindre än män. Ofta uppger kvinnorna att anledningen till varför det vill 

arbeta mindre har att göra med familjelivet, att de känner ett behov av att ägna mer tid till 

hushållsarbete och till omvårdnad om barn (Nordenmark, 2008:53f). När kvinnor och män 

som har likartade arbeten och arbetstider jämförs så upplever kvinnorna ändå i större 

utsträckning än männen att förvärvsarbetet kommer i konflikt med familjelivet. Detta resultat 

har att göra med att de flesta kvinnor som investerar mycket tid och energi i sitt 

förvärvsarbete samtidigt har det huvudsakliga ansvaret för hushållet och barnen. Detta betyder 

att kraven på dessa kvinnor är höga både från arbetslivet och från familjelivet. Männen å 

andra sidan, oavsett vilken familjesituation de har, ägnar mesta delen av sin tid åt 

förvärvsarbetet och det betyder att risken för rollkonflikter inte är lika stor bland män 

(Nordenmark, 2008:53f). En roll är ”det beteende som man förväntar sig från en individ som 

innehar en viss social position” (Giddens, 2003:565). Beroende på vilken social situation en 

individ befinner sig i så spelar individen en roll, en roll som är anpassad till situationen. 

Genom socialisationen så lär vi oss sociala roller och vilken roll som förväntas av oss i vilken 

situation (Giddens, 2003:43). I denna studie så kan man se exempelvis en mor inneha en roll 

som mor samtidigt som hon har en professionell roll i sitt arbete. Dessa två roller kommer i 

konflikt.  

    En rollkonflikt kan definieras som stridigheter mellan två samtidigt utspelade roller. Den 

rollkonflikt som uppstår vid samspelet mellan arbete och familj kallas arbete-familj konflikt 

och detta begrepp hör hemma i rollteoriperspektivet (Allard, 2007:24). På 60-talet beskrev 

Goode begreppet ”role strain” (rollbelastning, eg. övers.) som svårigheter att bemöta givna 

rollkrav. År 1974 hittade Sieber (1974:567) brister i Goodes definition av ”role strain” och 

menade att det finns två typer som överlappar varandra; rollöverlastning (eg. övers.) och 

rollkonflikt. Rollöverlastning är begränsningar på grund av tidsbrist och rollkonflikt syftar på 

oförenliga förväntningar, som inte tar hänsyn till tidspress (Sieber, 1974:567). 

    Mer aktuell litteratur om arbete-familj konflikten använder sig huvudsakligen av Greenhaus 

och Beutell´s (1985:77) definition: ”Med arbete-familj konflikt menas att de två domänerna, 

arbete och familj är oförenliga med varandra i vissa avseenden och därav hamnar i konflikt. 

Följaktligen gör deltagande i arbetsrollen det svårare att lägga stort engagemang i 

familjerollen och vice versa” (Greenhaus & Beutell, 1985:77).  
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    Nyare forskning delar även in konflikten i två riktningar; arbetet inkräktar på familjelivet 

eller familjelivet inkräktar på arbetet. Den förstnämnda är den mest uppmärksammade och 

även den vanligaste av de två. För att till fullo förstå kopplingarna mellan arbete och 

familjeliv är det dock viktigt att båda delarna undersöks (Allard, 2007:25).  

    Det har rapporterats om skillnader mellan könen när det kommer till arbete-familj konflikt. 

Enligt vissa studier upplever kvinnor en större konflikt än män, medan andra studier menar att 

det är precis tvärtom. Anledningen till att det sägs att män upplever en större konflikt sägs 

vara på grund av deras behov av större åtaganden till arbetet i samband med deras önskan att 

spendera mer tid hemma (Allard, 2007:25).  

 

2.2 Flexibilitet 

2.2.1 Olika typer av flexibilitet 

När flexibilitet tas upp till debatt här i Sverige är det oftast numerär flexibilitet man fokuserar 

på. Numerär flexibilitet innebär att man kan variera antalet anställda efter behov (Grönlund, 

2004:23, 64). Grönlund fokuserar dock på två andra typer av flexibilitet när hon undersöker 

flexibilitetens effekt på konflikten mellan arbete och familj. Dessa typer är 

funktionsflexibilitet och flexibla arbetstider. Funktionsflexibilitet innebär att de anställda får 

variera mellan olika arbetsuppgifter beroende på var det finns mest att göra. Flexibla 

arbetstider innebär att man kan variera sina arbetstider antingen efter sina egna behov eller 

efter verksamhetens behov, vilket ger en möjlighet att förena karriär med familjeengagemang. 

Om arbetstiderna anpassas efter verksamhetens behov kallas det för verksamhetsflexibel 

arbetstid och det innebär att man arbetar mer när verksamheten kräver det och mindre när det 

finns mindre att göra (Grönlund, 2004:64).  

 

2.2.2 Flexibel arbetstid 

Flexibel arbetstid eller flextid innebär att man har möjlighet att i viss mån själv välja sin 

arbetstid, under förutsättning att man fyller upp ett visst antal arbetstimmar. Vanligtvis får 

anställda variera sin arbetstid kring vissa fasta tider då de måste finnas på plats. Vid en 

undersökning med ett slumpmässigt urval av alla anställda i Sverige mellan 25 och 65 år hade 

48 procent tillgång till flextid. Anställdas tillgång till flextid verkar variera beroende på de 

anställdas personliga kvaliteter och arbetets art. Män har tillgång till mer flexibla arbetstider 

än kvinnor och högavlönade har mer flextid än lågavlönade (Allard, 2007:27).   
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    I vår studie är det arbetstidflexibilitetens påverkan på konflikten mellan familj och arbete vi 

kommer att undersöka. Vissa forskare menar att flexibla arbetstider gör det lättare att 

kombinera sitt arbete med sitt familjeliv, det vill säga att konflikten mellan förvärvsarbete och 

familj minskar (Voydanoff, 2004:409; Ezra & Deckman, 1996:176ff; Jang, 2009:102). Andra 

menar motsatsen, att konflikten bara blir större av flexibla arbetstider och att stressen ökar 

(Shockley & Allen, 2007:489; Kelly & Moen, 2007:489; Van der Lippe et al. 2006:305; 

Grönlund, 2004:155).  

    Att flexibilitet på arbetet gör det lättare att kombinera sitt jobb med familjens krav är en 

sanning med modifikation. Grönlund (2004:155) har forskat om just flexibilitet och flexibla 

arbetstider. Enligt henne finns det både positiva och negativa konsekvenser av flexibel 

arbetstid. Man kan tänka sig att om man själv kan styra sina arbetstider borde det bli lättare att 

exempelvis hinna hämta på dagis, laga middag och diska innan barnen ska skjutsas till olika 

aktiviteter. Flexibiliteten leder då till en smidig förening av arbetsliv och hem. Men det kan 

även kännas stressande med flexibilitet och att själv behöva dra gränsen mellan arbete och 

fritid. Man går tidigare från jobbet för att ta hand om familjen, men hinner inte riktigt klart 

med dagens arbetsuppgifter från jobbet. Då kan man tvingas ta med sig jobbet hem och på så 

vis är man aldrig helt ledig (Grönlund, 2004:155). Flextid anses dock vara en familjevänlig 

policy inom organisationer och ska hjälpa anställda att undvika slitningar mellan arbetets och 

familjens skyldigheter och krav. Flextid ger den anställde möjlighet att variera när 

arbetsdagen börjar och slutar, för att uppfylla både arbetsgivarens och familjens behov. För 

organisationerna har flextid en positiv effekt, såväl produktiviteten som 

arbetstillfredsställelsen ökar medan de anställdas frånvaro minskar (Allard, 2007:26).  

    Möjligheten att själv variera sin arbetstid gör det enklare att förena arbetet med umgänge 

och fritidsintressen. Det bidrar dock inte till att mildra konflikten mellan arbete och familj och 

det leder inte nödvändigtvis heller det till en mer jämställd fördelning av hemarbetet 

(Grönlund, 2004:193). 

    Inom flexibilitet finns ytterligare en term som är likartad flextid. Denna kallas ”flexleave” 

och indelas i två typer (Allard, 2007:27). Den första typen är planerad ”flexleave” som 

innefattar semester och föräldraledighet. Sedan finns den inte lika utforskade typen av 

”flexleave”. Detta är den så kallade oreglerade och oplanerade ”flexleave”, vilken de anställda 

kan nyttja för att exempelvis under arbetsdagen uträtta privata angelägenheter och 

familjeärenden. Denna typ av ”flexleave” är informell och förhandlas fram mellan anställd 

och arbetsledare eller chef. Möjlighet att nyttja oplanerad ”flexleave” är extra viktigt för den 

anställde om det dyker upp en nödsituation (Galinsky et al, 2004:4).  
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    I en studie framkom att 78 % av Sveriges anställda kunde avbryta sitt arbete för att ringa ett 

kort samtal. Hälften kunde lämna arbetsplatsen en del av dagen om det krävdes. Precis som 

när det gäller flextid, är möjligheten till ”flexleave” större hos vissa grupper. Yngre arbetare, 

låginkomsttagare och kvinnor har svårare än andra anställda att med kort varsel ta ledigt en 

dag eller en vecka (Allard, 2007:28). I Sverige har endast hälften av 1,6 miljoner föräldrar 

möjlighet till ”flexleave” om de behöver springa ett privat ärende på en timme utan att det 

dras från lönen (Allard, 2007:28).  

    Resultaten av Grönlunds (2004:173) studie rörande arbetstidens flexibilitet visar att 

familjelivet inte berörs av att individen kan styra sina egna arbetstider helt och hållet, att 

egenkontroll inte alltid är en verkningsfull motvikt mot arbetets krav som inkräktar på 

familjelivet. Flexibla tider ger oss inte mer tid och flexibilitetens effekter begränsas av bristen 

på flexibilitet i livet utanför arbetsplatsen. Man kan inte flexa sin familj och sina barn. Dagis 

och skola har fasta tider, mat och sömn har också relativt fasta tider. Man är förälder på heltid 

och har ett hem att sköta oavsett om det är morgon, middag eller kväll (Grönlund, 2004:173). 

Detta innebär att vi inte kan räkna med att de som saknar flexibilitet på arbetet upplever att 

arbetets krav inkräktar på familjelivet i högre grad än de som har flexibilitet och flexibla 

arbetstider på arbetet.  

 

2.3 Jämställdhet och genus 

Gränsen mellan arbete och privatliv blir alltmer utsuddad. Familjelivet förenas i högre grad 

med arbetslivet än tidigare och dessa båda världar sammanstrålar till en större enhet 

(Westring-Nordh, 2002:24). Det sker dock inte helt utan konflikter och det är i hög 

utsträckning kvinnor som försöker lösa dessa. Kvinnor tar ett större ansvar för att pussla ihop 

familjelivet med arbetslivet, vilket de betalar för med sin egentid. Kvinnor försöker ofta hitta 

olika strategier för att få ihop familjelivet med arbetslivet. Tyrkkö (2001:217) beskriver några 

av dessa strategier. Kvinnor förkortar sin arbetstid eller ändrar vilken tid på dygnet de arbetar, 

de avvaktar med att göra karriär tills barnen blivit äldre, de väntar med att skaffa barn, 

begränsar antalet barn eller väljer bort barn helt och hållet. Andra strategier är att kvinnor 

numera lejer bort hushållsarbetet till utomstående, samt att de nyttjar sina sociala nätverk 

(Tyrköö, 2001:217). Vår utgångspunkt är att kvinnornas större ansvar för huset och familjen 

gör att de upplever en högre grad av arbete-familj konlikt.    

    Huruvida arbetstidsflexibilitet är fördelaktigt för kvinnor är oklart, tidigare forskning ger 

inget entydigt svar. Rimligtvis borde det vara lättare att förena förvärvsarbete med familjeliv 
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om man har flexibla arbetstider. Men i vilken utsträckning har kvinnor tillgång till dessa 

flexibla arbetstider? Det har i en enkätundersökning genomförd på svenska arbetare 

framkommit att kvinnor har mindre verksamhetsflexibla timmar än män, det vill säga 

arbetstiderna ändras inte beroende på verksamhetens behov. Detta kan bero på att kvinnor ska 

ta hand om hemmet och barnen. Kvinnor har mindre möjlighet än män att själva variera sin 

arbetstid och flexibla arbetstider är vanligast inom den mansdominerade verkstadsindustrin 

och minst vanligt inom den kvinnodominerade vården. Dessutom är flexibla arbetstider oftast 

en förmån för dem som arbetar inom högre positioner, såsom högre tjänstemän, och där ser vi 

oftast män. Således påverkar kön graden av flexibilitet på arbetet. Kvinnor har mindre flexibla 

arbetstider och är mindre yrkesöverskridande (Grönlund, 2004:114ff). 

    Grönlund (2004:167) kom fram till resultatet att flexibla arbetstider inte påverkar kvinnors 

upplevelse av arbete-familj konflikten. Däremot när det gäller männen, så ökar arbete-familj 

konflikten med flexibla arbetstider. Detta kan bero på att om mannen har flexibla arbetstider 

känner han press på sig att göra mer hushållssysslor i hemmet. Det kan vara så att arbete-

familj konflikten skiljer sig åt mellan könen. Män oroar sig för att inte leva upp till arbetets 

krav, medan kvinnor oroar sig för att inte räcka till i hemmet (Grönlund, 2004:167). 

    I en jämförande studie mellan åtta europeiska länder fann Van der Lippe et al. (2006:311) 

att respondenterna från Sverige, både män och kvinnor, upplevde störst press på att balansera 

arbete och familj. Denna signifikanta skillnad tror de kan förklaras av att kvinnor i Sverige 

tillbringar mer tid i arbetslivet än exempelvis kvinnor i Nederländerna vilket kan hänga 

samman med det ”andra skiftet” och att kvinnor ändå har huvudansvaret för hemmet. Normen 

i Sverige är numera att båda föräldrarna ska förvärvsarbeta och vi har familjevänliga policys 

för att underlätta för denna typ av familjer. De omfattande systemen för barnomsorg och 

föräldraledighet hjälper inte genom att minska pressen på att hitta en balans mellan familj och 

arbete, utan snarare verkar det öka pressen. Inför sin studie trodde de att familjevänliga 

policys hjälpte till att underlätta för de anställda att hitta en balans mellan familj och arbete 

men analysen visade att de svenska paren var de mest stressade när det kom till att balansera 

dessa två sfärer. Så förekomsten av familjevänliga policys är inte en garanti för att underlätta 

en balans mellan arbete och omsorg. Paradoxalt nog så är svenskarna är ett utav de gladaste 

människorna i världen (Van der Lippe et al, 2006:315f). 

 



12 
 

2.4 Privat och offentlig sektor 

I vår studie har vi ingen möjlighet att undersöka om organisationskulturerna inom de olika 

sektorerna skiljer sig åt vilket vi förmodar spelar en stor roll för hur förvärvsarbetande 

individer upplever arbete-familj konflikten. Dock har Höckertin (2007:5) jämfört de olika 

ägandeformerna och identifierat skillnader som vi tror har betydelse för arbete-familj konflikt.  

    Offentlig sektor finns till för att uppnå de mål som baseras på politiska beslut, det politiska 

ledarskapet är centralt för de mål som organisationen har. Äldreomsorgen kan ses som ett 

delmål till den övergripande politiska agendan. En typisk offentlig organisation är hierarkiskt 

uppbyggd och med en mycket formaliserad arbetsprocess. Lokala politiker utser de högsta 

cheferna i organisationen vilka i sin tur blir ansvariga för att rekrytera chefer till de lägre 

positionerna. Kommunikationen är ofta vertikal, krav kommer från högsta cheferna via 

mellanchefer till de övriga anställda (Höckertin, 2007:5). 

    Det som är utmärkande för den privata sektorn är att målen är primärt ekonomiska och att 

det finansiella kapitalet kommer från ägarna. Ett privat företag kan själv välja vilken typ av 

aktiviteter som det vill involvera sig i eftersom det inte har någon skyldighet gentemot 

allmänheten. Privata företag har ofta en ”platt organisation”, en låg hierarki, och 

arbetsprocessen har inget formkrav. Chefen i organisationen kan vara en ägare eller en 

anställd. Ofta är kommunikationen enkel men allomfattande och graden av inflytande är 

direkt relaterat till antalet andelar och aktier som ägaren har (Höckertin, 2007:6).  

    Kravet på vinst särskiljer privat sektor från den offentliga (Höckertin, 2007:249) och vi 

anser det möjligt att denna skillnad kan påverka arbetsförhållanden och arbete-familj konflikt.  

    Tidigare forskning har visat att den offentliga sektorn har den högsta andelen sjukfrånvaro i 

Sverige (SOU, 2002:5) och Höckertin (2007:276f) menar också att den offentliga sektorn ofta 

antas ha de sämsta arbetsvillkoren. Höckertin (2007:277) har dock i sin doktorsavhandling 

funnit, även om det inte är signifikanta resultat, tendenser på att anställda i offentlig sektor har 

en högre grad av kontroll över sitt arbete än anställda i privat sektor. Hennes studier visade 

också på tendenser att de anställda i offentlig sektor har ett bättre psykosocialt arbetsklimat än 

anställda i den privata sektorn och att de offentliganställda har lägre krav ställda på sig än de 

privatanställda när verksamhetstyp togs med i beräkningen. Dessa skillnader får oss att anta 

att individer som arbetar i offentlig sektor har en bättre upplevelse av deras möjligheter att 

kombinera arbete med familjeliv, än individer som arbetar i privat sektor.  
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2.5 Civilstånd 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning om civilstånd eller hur en individs civilstånd kan 

kopplas till arbete-familj konflikten. Dock har vi funnit litteratur om gifta och 

enföräldersfamiljer vilka vi beskriver nedan.  

    Fler och fler människor väljer att leva tillsammans, vara sammanboende, innan de gifter sig 

eller som ett alternativ till giftermål (Giddens, 2003:169). I mitten av 1900-talet ansågs 

kärnfamiljen vara den enhet som bäst kunde möta kraven från det industriella samhället 

(Giddens, 2003:171). Den ena föräldern skulle arbeta utanför hemmet som försörjaren och 

den andra skulle ta hand om hemmet och barnen. Detta innebar att mannen skulle ta på sig 

rollen som familjeförsörjaren och kvinnan den emotionella rollen i hemmet (Giddens, 

2003:171). Detta är enligt oss numera en mycket omodern idé som legitimerar denna typ av 

traditionell arbetsfördelning i hemmet. Kvinnorna har fått en mer jämlik position i både 

hemmet och på arbetet vilket betyder att allt fler kvinnor förvärvsarbetar (Giddens, 

2003:346f). De ekonomiska skillnaderna blir dock större mellan de hushåll där båda 

föräldrarna förvärvsarbetar och familjer där endast en eller ingen är inkomsttagare. Något som 

har blivit allt vanligare i Sverige under de senaste trettio åren är enföräldersfamiljer (Giddens, 

2003:177). Antalet ensamföräldrar i Sverige ökade från 160 000 år 1980 till cirka 270 000 år 

2002. Under denna period så var antalet familjer konstant, på ungefär en miljon. 

Ensamföräldrarna är oftast kvinnor och de är den grupp som ekonomiskt sett i genomsnitt har 

det mödosammast i samhället. I Sverige har vi dock ett omfattande välfärdssystem som gör att 

ensamföräldrar inte behöver drabbas av fattigdom (Giddens, 2003:177f). Jang (2009:101) 

fann i sin studie ett positivt samband mellan civilstånd och flexibla arbetsscheman. Detta 

indikerade att anställda som bor med en partner med större sannolikhet upplever det som att 

de har tillgång till flexibla arbetsscheman än dem som är ensamstående. Ezra och Deckman 

(1996:177) fann att ensamstående föräldrar var signifikant mindre tillfredställda med balansen 

mellan arbetet och familjen än vad gifta föräldrar var.  

    Eftersom vi inte tar hänsyn till om individerna har barn eller inte i vår undersökning tror vi 

att de som inte har någon partner ändå är de som upplever lägst grad av arbete-familj konflikt. 

Detta på grund av att de med partner har ett ansvar gentemot denne, samt vissa förpliktelser 

och krav att uppfylla, till skillnad från den som lever ensam.    
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2.6 Egen företagare eller anställd 

Inom vårt område så har vi inte funnit någon relevant tidigare forskning när det kommer till 

huruvida en individ är egen företagare eller anställd kopplat till arbete-familj konflikt. Det 

finns dock studier av sysselsättningsbiografier, där man skiljt mellan huruvida respondenten 

varit anställd eller egenföretagare, när man undersökt skillnader mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden (Bygren et al, 2004:236). Därför väljer vi också att göra den åtskillnaden. Vi 

kan anta att det finns skillnader mellan egenföretagare och anställda. Bland annat att egen 

företagare kan uppleva en lägre grad av trygghet än vad en anställd gör, för att rörelsen ska gå 

runt så tas mycket av egenföretagarens tid i anspråk och det är svårare att komma från arbetet 

för att vara med familjen. En individ som är anställd av en organisation måste anpassa sig 

efter organisationens tider och scheman men å andra sidan minskar risken för att man arbetar 

mer än åtta timmar om dagen. Då kan den övriga tiden tillbringas med familjen. Vi anser att 

det finns ett kunskapshål att fylla och att vi är något utav pionjärer på fältet. Vår utgångspunkt 

är att egenföretagare i högre grad än anställda upplever att arbetets krav inkräktar på 

familjelivet och att familjelivets krav inkräktar på arbetet. Anledningen är just den att en 

egenföretagare oftast tvingas lägga ner mer tid på sitt arbete än en anställd. 

 

2.7 Syntes av teori 

Arbetets och familjens krav kan upplevas oförenliga med varandra så att uppfylla kraven i ena 

domänen försvårar för individen att tillmötesgå kraven i den andra domänen. Om en individ 

lägger ner mycket tid och energi på jobbet och samtidigt tar ett stort ansvar för hemmet, så 

ökar risken för att familjelivet kommer i konflikt med förvärvsarbetet och vice versa, en så 

kallad arbete-familj konflikt. Det som skiljer vår studie från andras är att våra utgångspunkter 

är att flexibilitet, kön, civilstånd, egen företagare/anställd, privat/offentlig sektor, har 

barn/inga barn påverkar arbete-familj konflikten. Dessa variabler använder vi för att förklara 

vår beroende variabel arbete-familj konflikt. Vi är intresserade av att se om det finns någon 

skillnad i hur man upplever möjligheten att kombinera sitt arbete med sitt familjeliv, beroende 

på om man är man/kvinna, har partner/har inte partner, är egenföretagare/anställd, arbetar i 

privat/offentlig sektor, har barn/har inga barn, samt om flexibiliteten på arbetet påverkar hur 

man upplever den så kallade arbete-familj konflikten. Vårt antagande är att dessa faktorer 

påverkar upplevelsen av att arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav 

inkräktar på arbetet. Vi har dock ingen föreställning om huruvida flexibilitet är positivt eller 
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negativt för att lindra arbete-familj konflikten, eftersom att teorierna kring detta skiljer sig 

vida åt. Det enda vi kan säga med säkerhet är att vi tror att det påverkar, men inte åt vilket 

håll. Däremot tror vi oss ana att kvinnor upplever en större arbete-familj konflikt än män, att 

de med partner upplever en högre grad av konflikt mellan arbete och familj än de som lever 

utan partner, samt att de med barn upplever en större arbete-familj konflikt än de som inte har 

barn. Vi antar också att de som arbetar i privat sektor och de som är egenföretagare upplever 

en större arbete-familj konflikt än de som arbetar i offentlig sektor och de som är anställda.   

    De två variablerna som vi använder oss av för att mäta upplevelsen av arbete-familj 

konflikten är motsatspar, arbetet inkräktar på familjelivet eller familjelivet inkräktar på 

arbetet. Vårt förhållningssätt till dessa två är att de båda mäter arbete-familj konflikt oavsett 

riktningen, därför är det viktigt att ha med båda i undersökningen. Vi kommer även att kunna 

se vilket som är vanligast, att arbetet inkräktar på familjelivet eller att familjelivet inkräktar på 

arbetet. 
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3 Metod 

I detta kapitel så redogör vi för hur vi gått tillväga för att besvara våra frågeställningar och 

vårt syfte. Vi har beskrivit metodvalet samt gett en motivering till varför den valdes. Vi 

beskriver även vårt tillvägagångssätt, enkätens uppbyggnad, svarsbearbetning, statistiska 

tester etcetera. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Metodologiska utgångspunkter  

Inom samhällsvetenskaplig forskning så skiljer man för det mesta mellan de två olika 

angreppssätten kvantitativ och kvalitativ metod och forskaren väljer metod utifrån vilken 

information denne är intresserad av (Holme & Krohn Solvang, 1997:13f). Vi valde att göra en 

kvantitativ studie då vi ansåg att det passade frågeställningarna och syftet för uppsatsen bäst. 

En kvantitativ undersökning är att föredra om man vill beskriva tendenser utifrån urvalet. Vi 

kunde behandla en stor mängd data och därefter leta tendenser och dra slutsatser. I kvantitativ 

metod använder man sig till exempel av enkäter och frågeformulär, vilka sedan transformeras 

till numeriska observationer (Backman, 2008:33) och detta föresatte vi oss att göra.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

3.2.1 Urval 

För att undersöka om flexibiliteten på arbetet påverkar de anställdas förmåga att kombinera 

sitt arbetsliv med sitt familjeliv använder vi oss av material från en tidigare genomförd 

undersökning. Enligt Ejlertsson (2005:8) så är det en fördel om man kan använda sig av 

frågor som konstruerats av andra. Anledningen är dels att man själv slipper arbetet med 

frågekonstruktion och dels att frågorna då redan blivit kvalitetstestade av andra forskare. 

Materialet som vi använt är ”Åsikter om jobben och arbetslivet”, från 2005 (Edlund & 

Svallfors, 2005). Detta material är fritt tillgängligt för akademiskt bruk. Populationen i 

undersökningen är Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år och urvalet är slumpmässigt, totalt 

1371 individer svarade på enkäten (663 män, 48,4 procent och 708 kvinnor, 51,6 procent). De 

respondenter som vi lagt fokus på i vår undersökning var 849 individer som förvärvsarbetade, 

438 män (51,6 procent) och 411 kvinnor (48,4 procent). De som vid tidpunkten för 
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enkätutskicket var arbetslösa ingick inte i vår studiegrupp. Här har vi angett frekvenser för 

våra omkokade binära variabler, i de bivariata analyserna använder vi oss av de ordinarie 

frågorna där det finns fler svarsalternativ. I huvuddrag så ser de frekvenserna likadana ut. 

Andelen av dem som förvärvsarbetade och hade barn var 341 individer (40,2 procent) och det 

var 496 personer (58,4 procent) som förvärvsarbetade och inte hade barn. I vår studiegrupp 

var 743 anställda (87,5 procent) och 90 egenföretagare (10,6 procent). 472 personer (55,6 

procent) arbetade inom privat sektor och 355 personer (41,8 procent) arbetade inom den 

offentliga sektorn. De som var ensamstående av olika skäl (änka/änkling, frånskild osv.) 

utgjordes av 210 personer (24,7 procent) och de med partner var 635 personer (74,8 procent). 

Vi skiljde ut de individer som inte förvärvsarbetar (genom select cases på fråga 8) eftersom 

att det endast var de som förvärvsarbetar som vi ville undersöka. 

 

3.2.2 Bortfall 

Om en individ mottagit enkäten eller frågeformuläret men kan inte besvara det eller vägrar att 

delta i undersökningen, så erhålls ett externt bortfall. Om en individ besvarat enkäten men 

hoppat över eller missat att svara på enstaka frågor så erhålls ett internt bortfall (Ejlertsson, 

2005:25). Ett bortfall är problematiskt då de som väljer att inte svara på enkäten på ett eller 

annat sätt skiljer sig från mängden. Det gör att urvalet inte med säkerhet blir representativt för 

hela populationen. Enkäten skickades ut till 2000 personer och svarsfrekvensen låg på 70,9 

procent efter det att populationsförändringarna justerats. I förhållande till liknande studier kan 

svarsfrekvensen anses vara ”godkänd” och gör att vi kan använda resultatet.  

    Det var 46 individer som inte uppgav huruvida de förvärvsarbetade eller ej, vilket utgör ett 

bortfall på 3,4 procent av samtliga respondenter. Antalet som förvärvsarbetade men inte 

svarat på frågan om de har barn eller inte var 12 individer (5 män och 7 kvinnor). Vi erhöll ett 

bortfall på frågan om huruvida individen var anställd eller egenföretagare. 16 individer hade 

inte svarat på den frågan (1,9 procent). På frågan om offentlig och privat sektor fick vi ett 

bortfall på 22 personer (2,6 procent). Det var 4 personer (0,5 procent) som inte angav 

huruvida de hade en partner eller ej. 
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3.3 Material och procedur 

3.3.1 Följebrev 

Tillsammans med enkäten fanns ett följebrev i vilket respondenterna fick information om 

enkäten, syftet, konfidentialitet och så vidare. Innan enkäten besvarades fick respondenterna 

läsa följebrevet. På Svensk Nationell Datatjänst (2010-01-05) finns enkäten och följebrevet att 

läsa i fulltext. 

 

3.3.2 Enkäten och dess utformning 

Sociologiska institutionen vid Umeå universitet står för undersökningen men Sifo samlade in 

uppgifterna. Data samlades in genom en postenkät under 2005. Totalt så består 

undersökningen av 77 frågor och 138 variabler. Undersökningen som enkäten ingår i 

genomförs gemensamt med ett trettiotal länder och det primära syftet är att undersöka bland 

annat svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet, samt att jämföra detta länderna emellan. 

Undersökningen ingick som den svenska delen i 2005 års undersökning i ”International Social 

Survey Program” (ISSP). 

    Enkäten är indelad i fem avsnitt där den första delen består av några frågor om arbete i 

allmänhet. Andra och tredje avsnittet besvaras endast av dem som vid tidpunkten för 

insamlandet av datan förvärvsarbetade och handlar om respondentens arbete, arbetssituation 

och arbetsplats. Det fjärde avsnittet besvaras av dem som inte förvärvsarbetade och handlar 

om anledningen till varför man ej arbetar, om man genomgår fortbildning, och framtida 

utsikter. Femte avsnittet handlar om respondenten själv, familjesituation, inkomst, 

klasstillhörighet och så vidare.  

    Frågorna i enkäten var både matrisfrågor, envalsfrågor och korta fritextfrågor där man 

angav exempelvis yrke eller antal barn. Skalstegen varierade, dock så hade så gott som 

samtliga matrisfrågor fem skalsteg och ett ”vet ej-alternativ”. 

 

3.3.3 Undersökningskvalitet och generaliserbarhet 

För att fastställa tillförlitligheten i resultaten av olika studier så använder man sig av validitet 

och reliabilitet. Validitet i en enkätfråga handlar om att frågan mäter det den avser att mäta. 

Har en fråga hög validitet så ska det systematiska felet vara litet eller inte ha något 

systematiskt fel alls (Ejlertsson, 2005:99). Då enkäten har kvalitetstestats av andra forskare 
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och då det är en enkät som gjorts i samarbete med flera andra länder så anser vi att de 

enkätfrågor som vi använder oss av har hög validitet. 

    Reliabilitet innebär att någon annan forskare kommer fram till samma resultat vid 

upprepade mätningar. Har en fråga hög reliabilitet ska det slumpmässiga felet vara litet 

(Ejlertsson, 2005:99). Vi kan inte använda oss av exempelvis test-retest metoden eller 

liknande då vi inte har möjlighet att göra en sådan omfattande datainsamling själva.   

    Ejlertsson (2005:100) menar att om resultaten ska vara generaliserbara så måste urvalet 

göras korrekt från den population som resultaten ska avse. Om enkäterna besvaras av fel 

personer så kan inte forskaren dra rätt slutsatser från undersökningens resultat. Postenkäten i 

vårt dataset skickades ut till individer i samtliga län i Sverige men det finns dock alltid en viss 

systematik bland dem som väljer att inte svara. Som vi nämnt tidigare så låg svarsfrekvensen 

på 70,9 procent efter det att populationsförändringarna justerats vilket är en god andel. Detta 

betyder att vi inte kommer att få några större problem att generalisera resultaten till den 

svenska befolkningen, i alla fall inte på grund av det externa bortfallet. 

 

3.3.4 Val och definition av beroende variabler 

För att få svar på huruvida individen upplever en arbete-familj konflikt så använder vi oss av 

frågorna om individen upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet (fråga 15 a) eller om 

familjelivets krav inkräktar på arbetet (fråga 15 b). Svarsalternativen är i ett spann mellan 1 = 

alltid till 5 = aldrig, se bilaga 1. 

 

3.3.5 Val och definition av oberoende variabler 

Vi har tre variabler som handlar om flexibilitet på arbetet. Den första är huruvida individen 

själv kan bestämma när han/hon börjar eller slutar (fråga 12). Denna har svarsalternativen 1 -  

tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på 

egen hand, 2 - jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar och 3 - jag kan 

fritt bestämma när jag börjar och slutar.  

    Den andra variabeln är individens möjlighet att bestämma hur det dagliga arbetet 

organiseras (fråga 13). Här är svarsalternativen 1 - jag kan själv bestämma hur mitt dagliga 

arbete är organiserat, 2 - Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är 

organiserat, 3 - Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat och 4 - vet ej. 
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    Den tredje är om individen har möjlighet att ta ledigt någon timme under arbetstid (fråga 

14). Den har svarsalternativen 1 - inte alls svårt, 2 - inte alltför svårt, 3 - ganska svårt, 4 - 

mycket svårt och 5 – vet ej.  

    För att studera skillnader mellan olika gruppers upplevelse av arbete-familj konflikt 

använde vi oss av fyra frågor. Den första är huruvida personen är egenföretagare eller anställd 

(fråga 49) där svarsalternativen var 1 - egen företagare utan anställda, 2 - egen företagare med 

anställda, 3 - anställd och 4 - har aldrig förvärvsarbetat. 

    Den andra är om man arbetar i privat, statlig eller offentlig tjänst (fråga 51). Här är 

svarsalternativen 1 - arbetar i offentlig tjänst, 2 - arbetar i statligt företag, 3 - arbetar privat 

(inkl facklig eller kooperativ) och 4 - har aldrig förvärvsarbetat. 

    Den tredje är individens civilstånd (fråga 57) med svarsalternativen 1 – gift, 2 – 

sammanboende, 3 – frånskild, 4 - änka/änkling och 5 – ensamstående. 

    Den fjärde är om det rör sig om en förälder eller inte. Då använder vi oss av frågorna 66a 

och b, det vill säga:  

– Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? Denna fråga besvaras med X antal 

personer i hushållet som är mellan 7 och 17 år.  

– Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? Denna fråga besvaras även den med X 

antal personer i hushållet som är under 7 år. 

    Kön är också en oberoende variabel men det är ingen fråga i enkäten, det är redan angivet 

vid enkätutskicket. 

    För att se hur samtliga oberoende variabler är omkodade, se tabellerna 1 och 2. 

 

3.3.6 Omkodning 

För att få en ny kategoriindelning på våra kvalitativa variabler kodade vi om dem till nya 

binära variabler, så kallade ”dummyvariabler”. Detta för att kunna genomföra vår multivariata 

regressionsanalys på förvärvsarbetande individer och deras tillgång till flexibilitet på arbetet. 

De variabler vi kodade om till binära variabler var förälder/inte förälder, har partner/ingen 

partner, arbetar i privat sektor/offentlig sektor, är egenföretagare/anställd. Variabeln kön 

behövde vi inte koda om, då den redan var binär. Vi kodade om två av variablerna som 

handlade om flexibilitet på arbetet, dels frågan om man själv kan påverka när arbetsdagen 

börjar och slutar och även frågan om man själv har möjlighet att organisera det dagliga 

arbetet. Anledningen till detta var för att kunna göra jämförelser mellan de som har flexibilitet 

och de som saknar flexibilitet. Frågan om antalet barn i hushållet gjordes om så att den endast 
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mäter huruvida individen har hemmavarande barn under 17 år eller inte. För att förstå 

resultatets riktning visar vi i tabellerna 1 och 2 hur samtliga variabler är kodade i de bivariata 

analyserna och i den multivariata regressionsanalysen. 

 

Tabell 1. Kodning för bivariata analyser           Tabell 2. Kodning för den multivariata analysen 
Möjlighet att Inte alls svårt 1 
ta ledigt någon Inte alltför svårt 2 
timme under Ganska svårt 3 
arbetstid Mycket svårt 4 
Möjlighet att påverka Kan påverka 1 
arbetsdagens början Kan delvis påverka 2 
och slut Kan inte påverka 3 
Möjlighet att själv  Kan själv organisera 1 
organisera det  Kan delvis själv organisera 2 
dagliga arbetet Kan inte själv organisera 3 
  Gift 1 
  Sammanboende 2 
Civilstånd Frånskild 3 
  Änka/änkling 4 
  Ensamstående 5 
  Offentlig tjänst 1 
Sektor Statligt företag 2 
  Privat tjänst 3 
  Eg. föret.  utan anställda 1 
Anställning Eg. företagare m anställda 2 
  Anställd 3 

Barn 
Inga barn 0 
Barn 1 

Kön 
Kvinna 0 
Man 1 

Arbetets krav 
inkräktar 
på familjelivet 

Alltid 1 
Ofta 2 
Ibland 3 
Nästan aldrig 4 
Aldrig 5 

 Alltid 1 
Familjelivets krav   Ofta 2 
Inkräktar på arbetet Ibland 3 
 Nästan aldrig 4 
 Aldrig 5 

     

  

3.3.7 Svarsbearbetning 

Vid analysen använde vi oss av SPSS 17.0. Då vi genomförde en analys av en tidigare 

genomförd enkätundersökning så var materialet redan infört i SPSS.  

    De beroende variabler som vi använde i samtliga analyser var i hur hög grad arbetets krav 

inkräktar på familjelivet och i hur hög grad familjelivets krav inkräktar på arbetet. Båda är av 

intresse för vårt syfte och våra frågeställningar rörande upplevelsen av arbete-familj konflikt. 

Möjlighet att Inte alls svårt 1 
ta ledigt någon Inte alltför svårt 2 
timme under Ganska svårt 3 
arbetstid Mycket svårt 4 
Möjlighet att påverka Kan påverka 0 1 
arbetsdagens början Kan delvis påverka 0 1 
och slut* Kan inte påverka 0 1 
Möjlighet att själv  Kan själv organisera 0 1 
organisera det Kan delvis själv organisera 0 1 
dagliga arbetet* Kan inte själv organisera 0 1 

Civilstånd 
 

Inte partner 0 
Partner 1 

Sektor 
  

Offentlig 0 
Privat 1 

Anställning 
  

Anställd 0 
Egenföretagare 1 

Barn 
Inga barn 0 
Barn 1 

Kön 
Kvinna 0 
Man 1 

Arbetets krav 
inkräktar 
på familjelivet 

Alltid 1 
Ofta 2 
Ibland 3 
Nästan aldrig 4 
Aldrig 5 

 Alltid 1 
Familjelivets krav   Ofta 2 
Inkräktar på arbetet Ibland 3 
 Nästan aldrig 4 
 Aldrig 5 
* 1 = påståendet stämmer, 0 = något av de övriga två 
påståendena stämmer 
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    När vi undersökte huruvida flexibilitet på arbetet inverkar på arbete-familj konflikten 

gjorde vi en bivariat regressionsanalys och envägs variansanalyser på förvärvsarbetare. Den 

oberoende variabeln vid regressionsanalysen var om man har möjlighet att ta ledigt någon 

timme från arbetet för att uträtta en familjeangelägenhet.  

    Genom ett flertal envägs variansanalyser ville vi se om det finns några skillnader när det 

gäller civilstånd, privat/offentlig sektor, egenföretagare/anställd, kön, om man har barn/inte 

har barn, samt om olika grader av flexibilitet på arbetet utgör några skillnader sinsemellan. 

För att mäta detta använder vi de omkodade frågorna, om man har möjlighet att själv 

bestämma när arbetsdagen börjar och slutar samt om man har möjlighet att själv vara med och 

organisera det dagliga arbetet. Analysen genomfördes endast på individer som 

förvärvsarbetade. Vi gjorde Scheffes Post Hoc test för att se mer specifikt mellan vilka 

grupper skillnaderna var signifikanta. 

    När vi undersökte om individen upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet och om 

familjelivets krav inkräktar på arbetet samt vad som påverkar detta gjorde vi en multivariat 

regressionsanalys. Som oberoende variabler använde vi frågorna om individen har möjlighet 

att ta ledigt någon timme under arbetstid, huruvida individen själv kan bestämma när han/hon 

börjar eller slutar, individens möjlighet att bestämma hur det dagliga arbetet organiseras, 

privat/offentlig sektor, kön, egenföretagare/anställd, civilstånd, barn/inte barn. Dataanalysen 

genomfördes endast på förvärvsarbetande. Genom att testa flera variabler samtidigt, såsom 

man gör i en multivariat regressionsanalys, så testar man den unika effekten av varje 

oberoende variabel och på så vis minskar risken för skensamband.  

 

3.3.8 Etiska överväganden 

Ejlertsson (2005:29) beskriver Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra krav 

som en forskare speciellt bör ta hänsyn till. Det första är informationskravet vilken betyder att 

respondenterna ska erhålla ordentlig information om studien, bland annat syftet och att 

deltagandet är frivilligt. Denna information ges ofta skriftligt, i form av ett följebrev. 

Följebrevet i det data-set som vi använt oss av gav denna information. Det andra är 

samtyckeskravet som betyder att respondenterna själva har rätt att bestämma om de vill delta 

eller inte. Ejlertsson (2005:29f) menar att en respondent som besvarat en postenkät eller 

datorenkät samtyckt till att medverka genom att svara på den. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet. Med detta menas att ingen deltagare ska kunna identifieras av 

utomstående (Ejlertsson (2005:29), detta krav uppfylls då respondentens namn och streckkod 
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togs bort från blanketten då forskaren fått tillbaka den för att ingen ska kunna veta vem som 

fyllt i den. Efter detta så fanns inget som kan visa vem som svarat vad. Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter om enskilda individer inte får användas till annat 

än det för enkätens avsedda syfte. Vår studie är inte på individnivå, utan på en generell nivå, 

det vill säga på gruppen förvärvsarbetare, vilket betyder att kravet inte bryts. 

 

3.4 Metoddiskussion 

De statistiska tester som vi använt oss av är bivariat regressionsanalys, envägs variansanalys 

och multivariat regressionsanalys. Valet av metoder var inte självklart, men efter en del 

reflekterande fann vi dem passa bäst för vårt syfte. Den bivariata regressionsanalysen valde vi 

att göra endast med en av de oberoende variablerna då den skiljde sig tydligt från de två andra 

frågorna som mäter flexibilitet och då den har fler svarsalternativ. Envägs variansanalyserna 

genomförde vi på flera variabler för att se mer exakt vilka grupper som skiljer sig åt inom 

variabeln, t ex att egenföretagare skiljer sig från anställda i graden av upplevelse av arbete-

familj konflikt. Den multivariata regressionsanalysen innehöll samtliga oberoende variabler 

för att minska risken för skensamband. Vi hade kunnat göra en logistisk regression men då 

våra beroende variabler var svåra att dikotomisera så fann vi att denna typ av test inte 

lämpade sig. 
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4 Resultat  

I denna del redogör vi för det resultat vi kommit fram till genom de tester som vi gjort. 

 

4.1 Bivariata analyser 

Vi gjorde bivariata analyser på samtliga oberoende variabler. Vi redogör för några variabler i 

taget. Nedan redogör vi resultaten som framkom vid den bivariata regressionsanalysen och 

vid samtliga envägs variansanalyser. 

    Vi fann att flexibilitet på arbetet medför en ökad upplevelse av arbete-familj konflikt, både 

vad gäller att arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav inkräktar på 

arbetet. Eftersom det är arbete-familj konflikten vi vill undersöka är båda riktningarna av 

intresse. Det framkom att de individer som har möjligheten att ta ledigt någon timme från 

arbetet för familjeangelägenheter upplever i högre grad att arbetet inkräktar på familjelivet, se 

tabell 3. 

 
Tabell 3. Bivariat regressionsanalys 

  Arbetets krav inkräktar på 
familjelivet, N = 767 

Familjelivets krav inkräktar på 
arbetet, N = 755   

  B R2 B R2 

Har möjlighet att ta ledigt  -0,197* 0,02 -0,051 0,002 

någon timme under arbetstid         

* Signifikant på 95 % sign.nivå     
 

    Vid envägs variansanalyserna framkom att om man själv kan påverka när arbetsdagen 

börjar eller slutar ökar risken för att individen upplever att arbetets krav inkräktar på 

familjelivet. Även upplevelsen av att familjelivet inkräktar på arbetet förstärks om man själv 

kan påverka när arbetsdagen börjar och slutar. När det gäller om man har möjlighet att 

bestämma hur det dagliga arbetet organiseras, så fanns det inget samband till upplevelsen av 

hur arbetets krav inkräktar på familjelivet eller hur familjelivet inkräktar på arbetet, se tabell 

4. 

    Vid envägsvariansanalys med den oberoende variabeln civilstånd respektive de beroende 

variablerna arbetets krav inkräktar på familjelivet och familjelivets krav inkräktar på arbetet 

framkom resultatet att civilstånd har betydelse för upplevelsen av att arbetets krav inkräktar 

på familjelivet. Det är endast mellan gifta och ensamstående som det finns en skillnad i fråga 

om upplevelsen av hur arbetets krav inkräktar på familjelivet. Enligt Scheffes Post Hoc test 
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upplever gifta i högre grad än ensamstående att arbetet inkräktar på familjelivet. I övrigt fanns 

inga signifikanta skillnader, inte heller vad gäller att familjelivets krav inkräktar på arbetet.  

    Nästa envägsvariansanalys påvisar att inom vilken sektor man arbetar har betydelse för hur 

man upplever att familjens krav inkräktar på arbetet. Det finns signifikanta skillnader mellan 

grupperna och de som skiljer sig mest åt är de som arbetar inom offentlig och privat sektor. 

Offentlig sektor upplever i mindre utsträckning att familjelivets krav inkräktar på arbetet, än 

vad de som arbetar i privat sektor upplever. Dock är denna skillnad inte signifikant i Scheffes 

Post Hoc test. 

    När vi däremot jämför egenföretagare med anställda finns det signifikanta skillnader i både 

hur de upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet och även hur familjelivets krav 

inkräktar på arbetet. Är man egenföretagare med eller utan anställda upplever man i högre 

grad att arbetets krav inkräktar än om man är anställd och detsamma gäller när det kommer 

till familjelivets krav på arbetet. Egenföretagare är de som i högre grad upplever att 

familjelivets krav inkräktar på arbetet. Detta observeras vid Scheffes Post Hoc test.  

    Resultaten av variansanalysen på dem som har barn eller inte har barn säger att det finns en 

skillnad mellan dessa grupper när det handlar om i hur hög grad man upplever att arbetets 

krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav inkräktar på arbetet. De som har barn 

upplever både att arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivet inkräktar på 

arbetet i en högre grad än de som inte har barn. Slutligen har vi fått resultatet att kön inte har 

någon betydelse för hur man upplever arbete-familj konflikten.  

   Trots att arbete-familj konflikten skiljer sig åt mellan dessa nämnda grupper, så är den inte 

särskilt omfattande. Om individen alltid upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet 

och att familjelivets krav inkräktar på arbetet, så har han/hon ett värde på ett. Om individen 

aldrig upplever detta är värdet fem. Som man kan utläsa av tabell 4 har variablerna ett 

medelvärde på över tre, om man bortser från dem som kan påverka arbetsdagens början och 

slut och de som är egenföretagare. De har ett medelvärde strax under tre, när det gäller att 

arbetets krav inkräktar på familjelivet. Det är således endast de som helt kan påverka 

arbetsdagen och de som är egenföretagare som ligger närmre värdet som säger att de alltid 

upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet. Dock har även dessa grupper ett 

medelvärde över tre vad gäller upplevelsen av att familjelivets krav inkräktar på arbetet.  

    Resultat innebär att de allra flesta respondenterna inte upplever en omfattande eller ofta 

återkommande arbete-familj konflikt, eftersom att deras medelvärde ligger närmre värdet som 

säger att de aldrig upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav 

aldrig inkräktar på arbetet, se tabell 4. 
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Tabell 4. Envägs variansanalys 

    
Arbetets krav inkräktar på 

familjelivet 
Familjelivets krav inkräktar 

på arbetet 

    M F N M F N 
Möjlighet att påverka Kan påverka 2,87 6,372* 90 3,52 17,028* 88 
arbetsdagens början Kan delvis påverka 3,27   503 3,85   497 
och slut Kan inte påverka 3,24   238 4,12   233 
Möjlighet att själv  Kan själv organisera 3,16 0,514 208 3,77 2,704 204 
organisera det dagliga Kan delvis själv organisera 3,24   502 3,92   497 
Arbetet Kan inte själv organisera 3,2   120 3,97   117 
  Gift 3,08 4,839* 401 3,84 2,056 400 
  Sammanboende 3,24   228 3,87   223 
Civilstånd Frånskild 3,42   59 4,02   57 
  Änka/änkling 3,6   5 4,4   5 
  Ensamstående 3,46   140 4,04   135 
  Offentlig tjänst 3,26 2,263 296 3,97 3,324* 289 
Sektor Statligt företag 3,43   54 4,02   54 
  Privat tjänst 3,16   467 3,82   464 

  
Eg. företagare utan 
anställda 2,8 10,818* 46 3,4 11,022* 45 

Anställning Eg. företagare m anställda 2,73   44 3,58   43 
  Anställd 3,27   732 3,94   723 

Barn 
Inga barn 3,37 27,964* 490 4,12 81,986* 483 
Barn 3   336 3,57   330 

Kön 
Man 3,19 0,864 432 3,84 2,691 428 
Kvinna 3,25   405 3,94   395 

* Signifikant på 95 % sig.nivå       
       
 
 

4.2 Multivariat regressionsanalys 

4.2.1 Arbetets krav inkräktar på familjelivet 

Det framkom att om individen har möjlighet att ta ledigt någon timme under arbetstid, om 

individen själv kan bestämma när han/hon börjar eller slutar, om individen arbetar i 

privat/offentlig sektor, är egenföretagare/anställd, civilstånd, har barn/inte barn påverkar 

upplevelsen av att arbetets krav inkräktar på familjelivet. De som har möjlighet att själv 

påverka när arbetsdagen börjar och slutar och kan ta ledigt någon timme från arbetet för att 

uträtta familjeangelägenheter upplever i högre utsträckning att arbetets krav inkräktar på 

familjelivet, än de som inte har de möjligheterna till flexibilitet på arbetet. Arbetar man i 

privat sektor upplever man oftare arbetskrav som inkräktar på familjelivet än om man arbetar 

i offentlig sektor. Är man egenföretagare känner man i högre grad att arbetets krav inkräktar 

på familjelivet än om man är anställd. Om man lever med en partner inkräktar arbetets krav 

mer på familjelivet än om man inte har en partner. De förvärvsarbetare som har barn upplever 

i högre grad än de som inte har barn att arbetets krav inkräktar på familjelivet, se tabell 5. 
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4.2.2 Familjelivets krav inkräktar på arbetet 

Resultatet säger att möjlighet att ta ledigt någon timme under arbetstid för 

familjeangelägenheter, fullständig eller delvis möjlighet att själv påverka när arbetsdagen 

börjar och slutar, privat/offentlig sektor, egenföretagare/anställd, civilstånd samt barn/inte 

barn påverkar upplevelsen av i hur hög grad familjelivets krav inkräktar på arbetet.  

    Det framkom att de som har möjlighet att ta ledigt någon timme från arbetet för 

familjeangelägenheter och de som själv kan påverka helt eller delvis när de börjar eller slutar 

sin arbetsdag i högre utsträckning upplever att familjelivets krav inkräktar på arbetet, än de 

som inte har den möjligheten.  

    Arbetar man inom privat sektor upplever man att familjelivets krav inkräktar på arbetet i 

högre grad än de som arbetar inom offentlig sektor. Egenföretagare upplever oftare att 

familjelivets krav inkräktar på arbetet än de som är anställda. Om man har en partner är det 

vanligare att man upplever att familjelivets krav inkräktar på arbetet än om man lever utan 

partner och har man barn är det också större risk att man upplever att familjelivet inkräktar på 

arbetslivet än om man inte har barn, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Multivariat regressionsanalys 

    
Arbetets krav inkräktar på 

familjelivet,  
N = 720 

Familjelivets krav 
inkräktar på arbetet,  

N = 713 

    B B 

Möjlighet till att ta   -0,319* -0,142* 
ledigt någon timme      
under arbetstid       

Möjlighet att påverka Kan påverka -0,369* -0,517* 
arbetsdagens början Kan delvis påverka -0,083 -0,317* 
och slut Kan inte påverka (jmf. kat) - - 

Möjlighet att själv  Kan själv organisera -0,91 -0,019 
organisera det  Kan delvis organisera -0,42 0,001 
dagliga arbetet Kan ej själv organisera (jmf. kat) - - 

Sektor Privat/offentlig tjänst 0,093* 0,091* 

Kön Kvinna/man -0,044 -0,032 

Anställning Anställd/egen företagare -0,168* -0,149* 

Civilstånd Inte partner/partner -0,124* -0,099* 

Barn Inte barn/barn -0,158* -0,305* 

  Adjusted R2 0,095 0,149 

* Signifikant på 95 % sig.nivå 
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4.3 Sammanfattning av resultatet 

Ett intressant resultat är att individer som har möjlighet att själv påverka när arbetsdagen 

börjar och slutar och kan ta ledigt någon timme från arbetet för familjeangelägenheter i högre 

utsträckning upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav 

inkräktar på arbetet, än de som inte har de möjligheten till flexibilitet på arbetet. Således leder 

flexibilitet till en ökad upplevelse av arbete-familj konflikt 

    Vilken sektor man arbetar inom, huruvida man är egenföretagare eller anställd, har en 

partner eller är ensamstående och om man har barn inverkar på arbete-familj konflikten. De 

som arbetar inom privat sektor känner i högre utsträckning att arbetets krav inkräktar på 

familjelivet och att familjelivets krav inkräktar på arbetet, än de som arbetar inom offentlig 

sektor. De som är egenföretagare upplever mer arbete-familj konflikt än de som är anställda.    

    Ensamstående och de som inte har barn känner i lägre grad än gifta och de som har barn att 

arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav inkräktar på arbetet. Kön har 

inte någon betydelse för hur man upplever arbete-familj konflikten.  

    Även om vi fann signifikanta skillnader mellan grupperna i hur hög grad av arbete-familj 

konflikt de upplever, så är upplevelsen av konflikten ej särskilt omfattande. De flesta hade ett 

medelvärde över tre på frågorna om arbetets krav inkräktar på familjelivet och om 

familjelivets krav inkräktar på arbetet. Detta tyder på att individerna anser att det finns en 

arbete-familj konflikt, men att den inte är omfattande eller ofta återkommande. 

Egenföretagare och de individer som kan påverka när arbetsdagen börjar och slutar var de 

enda som hade ett medelvärde på under tre, vilket betyder att dessa grupper ligger närmre att 

alltid än att aldrig uppleva att arbetets krav inkräktar på familjelivet. Dock gäller detta inte 

upplevelsen av att arbetets krav inkräktar på familjelivet. 



29 
 

5 Analys och diskussion 

I den avslutande delen av vår uppsats så analyserar vi vårt resultat och knyter det samman 

med vårt syfte, våra frågeställningar och vår syntes och tidigare forskning. Vi redogör för de 

slutsatser som vi dragit utifrån vårt resultat.  

 

5.1 Analys 

Det har forskats om att vissa grupper har mer tillgång till flextid, t ex högre tjänstemän 

(Grönlund, 2004:114ff). Utifrån vårt resultat kan man då reflektera över om detta kan vara 

något som påverkar utslaget att om man själv kan påverka när arbetsdagen börjar och slutar, 

så upplever man högre grad av konflikt mellan arbete och familj. Detta gäller såväl att 

arbetets krav inkräktar på familjelivet som att familjelivet inkräktar på arbetet. Möjligen kan 

det vara så att de som arbetar inom högre positioner upplever en större arbete-familj konflikt, 

eftersom att de arbetar mer. I och med att det är mer vanligt med flexibilitet inom högre 

positioner kan detta vara anledningen till resultatet, nämligen att flexibilitet på arbetet ökar 

upplevelsen av att arbetets krav inkräktar på familjen och att familjelivets krav inkräktar på 

arbetet. 

    Möjligheten att ta ledigt någon timme under arbetsdagen för att uträtta personliga 

angelägenheter eller familjeangelägenheter visade sig också stärka arbete-familj konflikten, så 

till vida att individen upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet. Detta var något 

överraskande resultat, då det är lätt att anta motsatsen. Men enligt Grönlund (2004:155) så 

kan flexibilitet upplevas sätta högre press på individen i och med att individen själv tvingas 

dra gränsen mellan arbete och familjeliv. Den teorin stärks av detta resultat. Grönlunds 

slutsats var att flexibilitet på arbetet inte motverkar arbete-familj konflikten och vi anser att 

våra resultat stödjer hennes teori (Grönlund, 2004:162).  

    Flexibilitet var något vi trodde skulle påverka konflikten mellan arbete och familj och så 

var också fallet. Flexibilitet på arbetet ledde inte till en minskad arbete-familj konflikt, utan 

ökade på upplevelsen av den. Grönlund (2004:167) kom i sin studie fram till att flexibla 

arbetstider inte har någon inverkan på kvinnors upplevelse av arbete-familj konflikten. Män 

däremot upplevde en större arbete-familj konflikt om de hade flexibla arbetstider. Detta skulle 

kunna bero på att om män har tillgång till flexibla arbetstider, så ställs det högre krav på dem 

att engagera sig i hushållssysslor. En anledning till att flexibilitet inte lindrar arbete-familj 
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konflikten kan vara att familjelivet har fasta tider, exempelvis öppettider på dagis och skola, 

barnens aktiviteter och mat- och sovtider (Grönlund, 2004:173).     

     Det framkom att civilstånd har betydelse för hur man upplever att arbetes krav inkräktar på 

familjelivet och de grupper som skiljer sig åt är gifta och ensamstående. De gifta upplever i 

högre grad att arbetets krav inkräktar på familjelivet än vad de ensamstående gör. Detta var ett 

väntat resultat, eftersom vi antar att gifta har mer förpliktelser gentemot sin partner och krav 

från familjen än ensamstående som endast har sig själv att råda över, vilket sannolikt bör 

lindra arbete-familj konflikten. Ezra och Deckman (1996:177) beskriver hur ensamstående 

föräldrar var signifikant mindre tillfredställda med balansen mellan arbete och familj än vad 

gifta föräldrar var. I deras resultat inkluderades även om individen har barn eller inte medan 

vi har kommit fram till att civilstånd har en unik effekt, oberoende av om respondenten har 

barn eller ej. Detta innebär att våra resultat inte nödvändigtvis motsäger deras. 

    Inom vilken sektor man arbetar har betydelse för hur man upplever att familjens krav 

inkräktar på arbetet. Det finns signifikanta skillnader mellan grupperna. Överlag så upplever 

anställda inom den privata sektorn en större arbete-familj konflikt än vad anställda inom den 

offentliga sektorn gör. Trots dåliga arbetsvillkor (Höckertin, 2007:276f) och hög sjukfrånvaro 

i den offentliga sektorn (SOU, 2002:5) så stämmer vårt antagande om att offentliganställda 

upplever sina möjligheter att kombinera arbete med familjeliv som större, än vad individer 

som arbetar i privat sektor gör. Anställda i den offentliga sektorn har inget vinstkrav ställt på 

sig till skillnad från den privata sektorn (Höckertin, 2007:277) och detta vinstkrav tror vi kan 

bidra till att anställda i privat sektor har högre krav ställda på sig. Det finns också tendenser 

på att det psykosociala arbetsklimatet är bättre och kontrollen över det egna arbetet är högre i 

offentlig sektor (Höckertin, 2007:277). Dessa skillnader tror vi förklarar vårt resultat. 

    Utifrån vårt resultat att egenföretagare upplever en högre grad av arbete-familj konflikt än 

vad de anställda gör, så kan vi konstatera att vårt antagande stämmer. Det vill säga att 

egenföretagare har svårare att kombinera arbete med familjeliv. Detta kan bero på att de har 

svårare att komma ifrån sin rörelse och får dra hela lasset själv. Vi tror att egenföretagaren 

tvingas lägga en stor del av sin tid på företaget för att få det att gå runt, vilket gör det svårare 

att komma från arbetet för att tillbringa tid med familjen. En individ som är anställd av en 

organisation måste i och för sig anpassa sig efter organisationens tider och rutiner men å andra 

sidan minskar risken för att man arbetar mer än åtta timmar om dagen. Detta innebär att den 

övriga tiden kan ägnas åt familjelivet. Detta kan vara orsaken till varför en egenföretagare 

upplever en större arbete-familj konflikt än en anställd. 
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    Som vi förmodat upplever förvärvsarbetande föräldrar en större konflikt mellan arbete och 

familjeliv, än de förvärvsarbetare som inte har barn. Detta känns som självskrivet, eftersom 

att alla barn oavsett ålder tar mycket av föräldrarnas tid i anspråk även om små barn kräver 

mer uppmärksamhet än äldre (Trougakos et al, 2007:408). Detta resultat är signifikant både 

vad gäller upplevelsen av att arbetets krav inkräktar på familjelivet och att familjelivets krav 

inkräktar på arbetet. 

    Något överraskande i våra ögon var att kön saknade betydelse för upplevelsen av arbete-

familj konflikten. Vår utgångspunkt var att kvinnor upplevde det svårare att balansera arbete 

med familjeliv, då de ofta tar större ansvar för hushållet än vad männen gör (Tyrkkö 

(2001:217). Eftersom kvinnor tar ett större ansvar för att pussla ihop arbetet med familjelivet 

får de betala med sin egentid (Westring-Nordh, 2002:24). Nordenmark (2008:53f) skriver att 

män kan ägna mesta delen av sin tid åt förvärvsarbetet medan en kvinna som förvärvsarbetar 

samtidigt har huvudansvaret för hushållet. Detta betyder att risken för rollkonflikter är mindre 

för män än för kvinnor. Därför hade vi en tanke om att kön skulle ha betydelse för 

upplevelsen av arbete-familj konflikten men tji fick vi.  

    Att kön saknade betydelse för den grad av arbete-familj konflikt individen upplever kan 

bero på att män numera faktiskt tar ett större ansvar än tidigare för hemmet och familjen, 

framförallt i och med att föräldraledigheten numera är uppdelad mellan pappan och mamman. 

Kvinnan blir således avlastad i hemmet och det är inte längre en självklarhet att kvinnor ska 

axla allt hushållsarbete. Liksom att vi även går mot en tid där kvinnor, i högre utsträckning än 

förr, kan vara den som gör karriär, medan mannen arbetar deltid för att ta hand om barnen. Ett 

mer jämställt klimat kan medföra att varken mannen eller kvinnan upplever en särskilt hög 

grad av arbete-familj konflikt. Enligt resultatet är det mer vanligt att kvinnor och män 

upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet än att familjelivets krav inkräktar på 

arbetet. Detta kan grunda sig i ett ökat intresse för familjen hos mannen och ett ökat tryck på 

kvinnorna att förvärvsarbeta. Enligt Allard (2007:25) exempelvis uppger män i högre grad än 

kvinnor att de upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet. Detta på grund av att män 

känner en större skyldighet än kvinnor att lägga ner mycket tid på arbetet, samtidigt som de 

har en önskan om att spendera mer tid hemma. Nu kan det tänkas vara så att även kvinnorna 

känner ett ökat ansvar för att arbeta och därmed också upplever att arbetets krav inkräktar på 

familjelivet. 
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5.2 Diskussion 

 Det grupper som upplever högre grad av arbete-familj konflikt (när vi jämförde mellan 

grupperna) är de med flexibla arbetstider, de med partner, anställda inom privata sektorn, 

egenföretagare och de som har barn. Detta gäller såväl när individen känner att arbetets krav 

inkräktar på familjelivet eller familjelivets krav på arbetet. Det kan tänkas vara så att 

individen själv upplever en konflikt men inte kan avgöra riktningen, antingen att arbetet 

inkräktar på familjelivet eller att familjelivet inkräktar på arbetet. Vårt primära intresse var 

dock att undersöka huruvida det förelåg en konflikt eller ej och inte avgöra riktningen. Tack 

vare utformningen på enkäten har vi även kunnat studera även det. 

    Anledningen till att kön inte inverkar på arbete-familj konflikten i vår undersökning kan 

vara som tidigare nämnts att män i högre utsträckning vill vara med familjen och samtidigt 

känner dessa ständiga krav från arbetet, medan kvinnan redan tillbringar mycket tid på 

hushållsarbete men också hon i allt högre utsträckning känner pressen från sitt jobb. Vi utläste 

av resultatet att både män och kvinnor upplever att arbetets krav inkräktar på familjelivet i 

större utsträckning än att familjelivets krav inkräktar på arbetet. Detta känns som ett resultat 

av att män tillbringar allt mer tid hemma och kvinnor tillbringar alltmer tid på arbetet och 

allra helst vill de båda tillbringa mer tid i hemmet och inte på arbetet. Vi går mot ett mer 

jämlikt samhälle vad gäller hushållsarbete och att ta hand om barnen. 

    Vi förvånades över att det var så många som angett att familjelivets krav inkräktar på 

arbetet. Initialt trodde vi att vi enbart skulle få signifikanta resultat på att arbetets krav 

inkräktar på familjelivet. Dock har det visat sig att vi erhållit många signifikanta samband på 

att familjelivets krav inkräktar på arbetet, vilket vi anser vara intressant. Detta eftersom att det 

känns lite tabu att säga att familjelivets krav stör arbetet, vilket vi tycker är ungefär som att 

säga att familjen tar för mycket uppmärksamhet och engagemang. Kanske är det tack vare den 

anonyma utformningen på enkäten som respondenterna vågar vara ärliga. Detta kan även vara 

en indikation på att vi numera är så karriärinriktade så att inget får störa arbetet, inte ens 

familjen. 

    Slutligen kan vi konstatera att vi uppnått vårt syfte med studien, det vill säga att vi fått svar 

på huruvida det föreligger en arbete-familj konflikt bland förvärvsarbetare, den existerar även 

om den inte är stor. Vi lyckades även identifiera ett flertal variabler som inverkar på arbete-

familj konflikten. Det visade sig att flexibilitet inte är någon motvikt till konflikten, de 

grupper med exempelvis flexibla arbetstider upplever inte en mindre arbete-familj konflikt. Vi 

kan även konstatera att det finns signifikanta skillnader i upplevelsen av konflikten utifrån 
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civilstånd, privat/offentlig sektor, egen företagare/anställd, barn/inga barn och att kön saknar 

betydelse för upplevelsen av arbete-familj konflikten.  

 

5.3 Kritik av den egna studien 

Vi kan konstatera att det föreligger en viss konflikt mellan domänerna arbete och familj. De 

individer som upplever stor arbete-familj konflikt kan tänkas vantrivas med arbetet eller 

familjelivet i stort och därmed uppleva att arbetets krav inkräktar på familjelivet eller att 

familjelivets krav inkräktar på arbetet, trots att de borde ha relativt lätt att kombinera dessa 

båda världar. Det kan finnas individer som egentligen kunde förväntas ha svårare att 

kombinera de två domänerna men som trivs med arbetet och familjelivet och därmed inte 

upplever någon arbete-familj konflikt. Så kan det vara eftersom att det handlar om 

upplevelsen av ett fenomen och det är omöjligt att gradera vilka som har minst respektive 

mest arbete-familj konflikt. 

    Vad vi tycker är en brist i uppsatsen är datamaterialet som inte är helt anpassat till vårt 

syfte. Hade vi utformat en egen enkät så hade vi kunnat konstruera frågor som bättre mäter 

exempelvis flexibilitet och på så vi haft möjlighet att skapa index för att minska risken för 

skensamband. Å andra sidan deltog väldigt många respondenter i undersökningen vilket gör 

att vi kan generalisera till den svenska populationen. Ett sådant stort underlag hade vi inte 

kunnat åstadkomma själva. 

    Vi önskar att vi funnit mer tidigare forskning om privat/offentlig sektor, civilstånd och 

framförallt om egenföretagare kontra anställd kopplat till arbete-familj konflikt. Mer tidigare 

forskning inom dessa områden skulle medföra att vi får belägg för vår teori om att det finns 

skillnader mellan dessa samt att vi skulle få en bredare bas att stå på inför våra tolkningar av 

resultaten. Avsaknaden av tidigare forskning tyder dock på en kunskapslucka som vi faktiskt 

åskådliggör genom denna uppsats. 

    Vi märkte när vi börjat skriva på resultatet att vi borde ha kodat om variablerna om arbete-

familj konflikt för att lättare kunna tyda resultatet. Att respondenten alltid upplever konflikt 

borde vara skattat som fem och aldrig som ett. På så vis går resultaten åt ”rätt” håll. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi fann signifikanta resultat mellan privat och offentlig sektor, vilket var lite oväntat, så är 

det av intresse att undersöka vilka faktorer inom respektive sektor som påverkar arbete-familj 
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konflikten. Även egen företagare/anställd skulle även kunna vara ett område som behöver 

utforskas ytterligare. Det vore intressant att se om individer inom respektive sektor och egen 

företagare eller anställda upplever att de har olika grad av flexibilitet på arbetet. 
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Bilaga 1. 
 
De frågor vi använt oss av i uppsatsen. På Svensk Nationell Datatjänst (2009-01-05) kan man 
läsa hela enkäten i fulltext. 
 
 
Fråga 8  

Förvärvsarbetar Du för närvarande?  Var vänlig kryssa endast i en ruta.  

1. JA --- GÅ TILL FRÅGA 9.  

2. NEJ --- GÅ TILL FRÅGA 37. 

 

Fråga 12  

Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider 

menar vi vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden)   

Var vänlig kryssa endast i en ruta.  

1. Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra 

dem på egen hand  

2. Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar  

3.  Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar 

 

Fråga 13  

Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat?   

 Var vänlig kryssa endast i en ruta.   

1. Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat  

2. Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat  

3. Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat  

4. Vet ej 

 

Fråga 14  

Hur svårt skulle det vara för Dig att ta ledigt en eller två timmar under arbetstid, för att ta 

hand om personliga angelägenheter eller familjeangelägenheter?   

 Var vänlig kryssa endast i en ruta.  

1. Inte alls svårt  

2. Inte alltför svårt  

3. Ganska svårt  
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4. Mycket svårt  

5. Vet ej 

 

Fråga 15  

Hur ofta känner Du att...    

 Var vänlig kryssa i en ruta  Alltid  Ofta  Ibland  Nästan aldrig  Aldrig  Vet ej  

på varje rad.  

a) ... kraven från Ditt arbete inkräktar på      1…        2…        3…       4…      5…       6…  

Ditt familjeliv?  

b) ... familjelivets krav inkräktar på              1…        2…        3…       4…      5…       6… 

Ditt arbete?  

 

Fråga 49.   

Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var  

företagare eller anställd i Ditt förra arbete.  

1. Egen företagare utan anställda  

2. Egen företagare med anställda. Hur många anställda? …………. personer  

3. Anställd  

4. Har aldrig förvärvsarbetat 

 

Fråga 51.  

Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar 

just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst.  

1. Arbetar i offentlig tjänst  

2. Arbetar i statligt företag  

3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ)  

4. Har aldrig förvärvsarbetat 

 

Fråga 57.   

Är Du gift, sammanboende eller ensamstående?  

1. Gift  

2. Sammanboende  

3. Frånskild  

4. Änka/änkling  
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5. Ensamstående 

 

Fråga 66.  

a) Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!)…………. personer  

b) Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? …………. personer i mitt hushåll 

är mellan 7 och 17 år  

c) Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? …………. personer i mitt hushåll är under 

7 år 

 


