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Abstrakt 

Bakgrund Arbete och familjekonflikt (AFK) handlar om balansen mellan arbete och 

familj och hur den balansen eller obalansen påverkar oss som människor på olika sätt. 

Familje-arbetskonflikten (FAK) handlar om hur balansen och obalansen mellan det 

obetalda arbetet som sker i hemmiljön och förvärvsarbetet påverkar oss. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur betalt och obetalt arbete relaterar till en 

obalans mellan arbete- och familjeliv för svenska män och kvinnor. 

Metod Data hämtas från European social survey omgång 5. Deltagarna var 

yrkesverksamma män och kvinnor. I denna studie användes en linjär regressionsanalys 

där variabler stegvis lades in i modellen. 

Resultat Det finns olika faktorer som påverkar till en större obalans än andra, Hur 

mycket tid som personen lägger ner i hushållet påverkar mer än i vilken ålder personer 

är. Kvinnor och män upplever överlag mer AFK än FAK. Kvinnorna arbetar i snitt 

mindre på sitt betalda arbete än männen som spenderar mer antal timmar på sitt arbete. 

Männen upplever en större AFK om deras partner får sköta mycket av hushållet än om 

de själva måste utföra de. Hos kvinnorna ger AFK en ökning i värderna om de måste 

göra det obetalda arbetet själv, och även om deras partner måste göra de. 

Diskussion/ Slutsats Vi har fått en större kunskap om hur människor påverkas när 

balansen inte finns mellan de olika rollerna som hör till arbetet och som hör till 

familjen. Det kan få konsekvenser som påverkar såväl familj som arbetslivet. Faktorer 

som bidrar till denna obalans är den egna arbetstiden och en uppdelning av 

hushållsarbetet. 
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 Introduktion 

  

 Arbete-och familje konflikten (AFK) och Familje- arbete konflikten (FAK) kan ge 

effekter på såväl familj som arbete. Dessa effekter relaterar även till män och kvinnors 

hälsa och då oftast på ett negativt sätt med ökade känslor av skuld och stress då vi får 

svårt kombinera arbetsliv och familjeliv (Livingston-& Judge 2008, Allen, Herst, 

Bruck & Sutton 2000). Ur en rehabiliteringssynpunkt är detta viktigt eftersom en 

obalans mellan arbete och familj i vardagen kan ge en sämre nivå av självskattad hälsa 

med högre nivå av subjektiva hälsoproblem som stress och missmod och 

stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet och hjärt- och kärlsjukdomar (Allen et al 

2000, Svensen, Arnetz, Ursin & Eriksen 2007, Leineweber, Baltzer, Magnusson 

Hansson & Westerlund 2012). AFK är något vanligare hos kvinnor men påverkar både 

mäns och kvinnors hälsa negativt (Leineweber, et al 2012). 

   

 

1. Bakgrund 

  

 Den klassiska livsstilen för gifta par historiskt sett är framställd som en idyllisk 

situation där var och en av makarna hade sin oskrivna roll som skulle resultera i 

harmoni i äktenskapet. Maken var försörjaren och hustrun tog hand om honom och 

barnen samt såg till att hushållet sköttes på ett tillfredsställande sätt (Claffey-& 

Mickelson 2008). Med tiden har synen på dessa traditionella roller ändrats till att bli 

mer jämlik mellan mannen och kvinnan. Nu för tiden arbetar ofta bägge parterna och 

det blir mindre tid över för hushållsarbete för kvinnan och den traditionella rollen där 

kvinnan sköter hushållet blir mindre tydlig och synen paren har på kvinnligt och 

manligt göromål i hemmet ändras mot ett mer jämställt tänkande (a.a). När kvinnor i 

allt högre grad förvärvsarbetar, liksom männen, så ökar antalet faktorer i livet som ska 

hinnas med på kortare tid vilket kan skapa stress och en obalans mellan arbetslivet och 

familjelivet (Bird 1999, Fahlén 2014). 
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1.1 Balansen mellan familj och arbete- ett teoretiskt perspektiv 

   

 Hur människan hanterar balansen mellan arbetsliv och familjeliv beskrivs i 

litteraturen utifrån två riktningar. Den första handlar om hur arbetslivet påverkar 

familjelivet och kallas ofta Arbete och familjekonflikt (AFK). Den andra riktningen 

handlar om motsatsen, det vill säga hur familjelivet påverkar arbetslivet och kallas 

därför familje- arbete konflikt (FAK). Balansen mellan arbete och familj påverkar oss 

som människor på olika sätt. Obalans uppstår när de olika rollerna som anställd och 

det som krävs för att sköta arbetet och rollen som förälder, eller annan familjemedlem, 

och det som familjen kräver eller behöver, krockar av olika anledningar (Greenhaus- 

& Beutell 1985). Pressen från den ena rollen gör det svårt att fullfölja åtaganden i den 

andra. 

 

 Balans mellan arbetsliv och familjeliv kan delas upp i tre typer av konflikter. Den 

första konflikten handlar om tid och hur de olika rollerna i livet konkurerar om en 

persons tid (Greenhaus- & Beutell 1985). Det är den avgörande faktorn gällande 

balansen mellan arbete och familjeliv enligt Strandh och Nordenmark (2006).  

Författarna visar att män och kvinnor som spenderar mycket tid på arbetet med långa 

dagar och övertid har högre risk att uppleva konflikt (Stand-& Nordenmark 2006). 

Den andra konflikttypen är en konflikt där personen slits mellan de olika rollerna, de 

som hör till familjen och de som hör till arbetet. Personen uppfylls av de åtaganden 

som endera av rollerna kräver. Problem uppstår när belastningen i den ena rollen blir 

så hög att personen inte kan uppfylla kraven i den andra. Den tredje och sista 

konflikttypen handlar om olika beteenden som hör till de olika rollerna. I arbetslivet 

kan en person behöva visa ett beteende gentemot chefer och andra anställda och ofta 

handlar det om ett professionellt beteende där känslor sätts åt sidan. Familjen å andra 

sidan förväntar sig ett helt annat beteende där känslor som kärlek och omtanke sätts i 

främsta rummet. En obalans mellan någon av dessa roller hos en familjemedlem kan 

skapa problem, direkt eller indirekt inom familjen eller på arbetet (Greenhaus- & 

Beutell 1985). 
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1.2 Faktorer som påverkar AFK och FAK 

 

 Såväl stress relaterat till arbetssituationen som stress relaterat till familjesituationen 

kan påverka en upplevelse av AFK. Arbetsrelaterad stress kan kommas av hur 

ansträngande arbetssituationen är både fysiskt och psykiskt. Det inkluderar den egna 

arbetstiden och om risken finns att bli sjuk på grund av sitt arbete. För att minska 

arbetsrelaterad stress hör bland annat faktorer som möjligheten till att ha inflytande 

över sin arbetssituation genom bland annat: Egenansvar över att uppgifter blir utförda 

och att det ges möjlighet att påverka arbetstid, delaktighet vid beslutsfattande och 

möjlighet att växla arbetsuppgifter (Gallie-& Russel 2009).  Hur man trivs på sitt 

arbete och med sin arbetssituation är relaterar till bland annat depression (Mezuk, 

Bonhert, Ratliff & Zivin 2011). 

 

 Familjerelaterad stress och konflikterna mellan rollen i familjen och arbetet kan 

påverka flera faktorer relaterade till arbete och arbetssituationen som exempelvis: Hur 

väl man trivs med arbetet, engagemang, prestation, karriärmöjligheter, frånvaro och 

lön. (Allen et al 2000). FAK kan också påverka icke- arbetsrelaterade faktorer som 

exempelvis hur nöjd man känner sig med äktenskapet, familjen och livssituationen då 

dessa faktorer påverkar hur prioriteringen av engagemang sker mot familjen eller 

arbetet (a.a). 

 

 Hur det samhällspolitiska läget är i ett land kan också påverka den familjerelaterade 

stressen. Om samhällsstruktur och normer uppmuntrar till att bägge parter i ett 

förhållande har möjlighet att förvärvsarbeta genom exempelvis tillgång till 

barnomsorg minskar det FAK (Crompton- & Lyonette 2006). 

 

 Till faktorer som kan påverka både AFK och FAK hör ålder och utbildningsgrad och 

om det finns barn i hushållet samt arbetstid som innefattar kvälls- och helgarbete och 

om man av någon anledning har en partner som inte förvärvsarbetar (Gallie-& Russel 

2009). Den part som har det ekonomiska ansvaret har ofta en högre känsla av konflikt. 

Detta relaterar till högre press och krav gentemot familjen (Gallie-& Russel 2009, 

Strandh & Nordenmark 2006, Leineweber, et al 2012). 
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 Hur uppdelningen av hushållsarbete, det vill säga, obetalt arbete sker inom familjen är 

en annan faktor som kan påverka familjerelaterad stress i förhållande till både AFK 

och FAK (Fahlén 2014). 

 

 I en studie som genomfördes år 1993 i Skottland visade det sig att kvinnor var i större 

behov av att leva i jämställdhet än vad männen kände att de hade. Kvinnorna hade 

också i större utsträckning mer behov av att mannen i förhållandet hjälpte till med 

hushållsarbetet. Männen var överlag inte lika beroende av att kvinnorna hjälpte till i 

hemmet eller inte. De kvinnor som kände att de behövde en mer jämställd uppdelning 

av hushållsarbetet upplevde sig själva som mer stressade. Därigenom löpte de en 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa då de inte fick den hjälp de behövde med 

hushållsarbetet (Annadale- & Hunt 1993). 

 

  De sociala och kulturella normer om vad som förväntas av män och kvinnor kan 

också skapa stress. Om kvinnan tar på sig rollen som den perfekta hustrun ökar också 

hennes egna krav på sig själv liksom de yttre kraven från samhället. Detta även om 

både kvinnor och män tycks se det som självklart att man som par ska dela lika på 

hushållssysslorna (Bird-& Fremont 1991). 

 

 Glappet mellan vad man anser vara rätt och hur verkligheten ser ut beror på 

personernas egna förväntningar på sig själva utifrån exempelvis uppväxt och 

uppfostran. Den sociala aspekten förklaras med att par jämför sig själva med sin 

omgivning och den vänkrets de umgås i och/eller andra i samma situation. Det vill 

säga att om kvinnorna i umgängeskretsen gör det mesta av hushållsarbetet så 

identifierar de sig med det, men också tvärt om. Att om kvinnorna inte gör det mesta 

av hushållsarbetet så ses det som det rätta beteendet. Dessa familjenormer tycks dock 

ändras över tid men också under en livstid. Innan man får barn, under småbarnsåren 

och när barnen börjar bli större (Lam, Mc Hale & Crouter 2012). Familjer med mer 

jämt fördelat hushållsarbete mellan parterna har lättare att hantera både Arbete- familje 

konflikten och Familje- arbete konflikten än familjer med ett mer traditionell 

uppdelning (Livingston-& Judge 2008). 
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1.3 Betalt och obetalt arbete 

 

 Det arbete vi utför i hemmet med hushållsarbete och inte på ett förvärvsarbete kallas 

ofta för obetalt arbete i litteraturen. Kvinnor på 1990- talet spenderade ungefär hälften 

av den tid som 60- talets kvinnor spenderade med hushållsarbete (Bianchi, Milkie, 

Sayer & Robinsson 2000). Från mitten av 70-talet har svenska kvinnor minskat sin tid 

i obetalt arbete från ca 30 timmar per vecka till ca 17 timmar per vecka år 2000 

(Evertsson- & Nermo 2004). Under samma period har männen fördubblat sina antal 

timmar från ca 2-3 timmar per vecka till ca 6-7 timmar per vecka. Det tyder på att 

kvinnor och män delar på hushållsarbetet mer i dag än för några årtionden sedan. 

 

 Samtidigt har kvinnor ökat sin del förvärvsarbete vilket betyder att de har minskat 

antal timmar som de har över för hem och hushållsarbete varje vecka (Evertsson- & 

Nermo 2004). I dagens samhälle finns tillgång till teknisk utrustning i större 

utsträckning som exempelvis köksredskap som diskmaskin och mikrovågsugn. 

Moderna tvättmaskiner och torktumlare samt dammsugare och nya strykfria material i 

våra kläder. Detta bidrar till att minska tiden i obetalt arbete avsevärt i jämförelse med 

för trettio år sedan (Bianchi et al 2000). 

 

 Idag delar vi upp hushållssysslorna mer mellan mannen och kvinnan än tidigare för att 

möta samhällets förväntningar av jämställdhet. Det är en utveckling som ständigt går 

framåt. Men fortfarande utför kvinnor den större delen av hushållsarbetet 

(Nordenmark 2004). Om paret får barn tenderar detta att bidra till att åter skapa en mer 

traditionell genusfördelning där kvinnan tar mer ansvar för hem och barn, i alla fall 

under småbarnsåren (Evertsson-& Nermo 2004). 

 De ekonomiska aspekterna tycks också spela en betydande roll i uppdelningen av 

hushållsarbetet, speciellt när barnen är små. Om kvinnan saknar egen inkomst eller har 

låg inkomst och mannen står för den största ekonomiska delen i hushållet blir 

skillnaden större och de traditionella familjenormerna tydligare (Bird-& Fremont 

1991). Deltidsarbetande kvinnor upplever mindre konflikt mellan arbetet och familj 

men tillbringar också mer tid i obetalt arbete än heltidsarbetande kvinnor. Kvinnor 

som tillbringar mer tid i obetalt arbete upplever mindre AFK. Män med en partner som 

arbetar heltid upplever mer AFK (Fahlén 2014). 
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1.4 Obetalt arbete och Hälsa 

 

Att vi strävar efter jämställdhet är en viktig del inte minst för vårt välmående, när 

personer ingår i ett parförhållande bör arbetsuppgifterna fördelas likvärdigt i hemmet 

så förebygger man även uppkomsten av stress. När vi är i en arbetsför ålder och har ett 

heltidsarbete klarar vi att genomföra upp till 60 procent av hushållssysslorna utan att 

det kommer påverka vår hälsa (Bird 1999). I ett förhållande spelar det ingen roll om 

det är mannen eller kvinnan som gör det mesta av arbetet, det vill säga 60 procent, då 

hälsan inte påverkas av den mängden arbete. I de förhållanden där kvinnorna eller 

männen arbetade mer än 60 procent hemma och samtidigt arbetade full tid på sina 

betalda arbeten, fanns det fler personer som upplevde sämre hälsa i form av 

stressrelaterade sjukdomar.(a.a.) 

 

 De roller som kvinnan kan ta på sig som kvinna, mamma eller anställd i sig skapar 

inre problem och stress (Claffey-& Mickelson 2008). Samtidigt kan själva 

förväntningarna på fördelat arbete i hemmet skapa mer problem än själva 

uppdelningen om kvinnan känner sig orättvist behandlad av maken. Men dessa känslor 

kan kompenseras av andra saker i äktenskapet som gör att kvinnan och hennes 

ansträngningar uppskattas och kvinnan känner sig betydelsefull (a.a.). 
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2. Problemformulering 

 

 Studier visar hur viktigt det är med en balans mellan arbetet och familjen. Obalans 

mellan arbetsliv och familjeliv är ett intressant och framför allt ett aktuellt område som 

vi vill undersöka närmare. Ohälsa bland den svenska befolkningen är ett ständigt 

återkommande ämne i medier idag. Därför kände vi att det skulle vara intressant att få 

en djupare kunskap om hur obalans i livet påverkar män och kvinnor i förhållandet 

mellan arbetsliv och familjeliv. 

 

 Vi kommer att studera män och kvinnor separat för att se om det kan finnas någon 

skillnad mellan hur de upplever obalans utifrån den information vi tillförskaffat oss i 

tidigare studier för att se hur obalans påverkar män och kvinnor i Sverige. Ur ett 

rehabiliteringsperspektiv är detta viktigt att ha kunskap om och ta hänsyn till vid 

rehabilitering tillbaka till arbete. Men också som en förebyggande åtgärd då obalans i 

livet kan leda till ökad stress och följdsjukdomar som depression, ångest och högt 

blodtryck. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

 Syftet med denna studie är att undersöka hur betalt och obetalt arbete och obalans 

mellan arbete- och familjeliv är relaterat till varandra för svenska män och kvinnor.     

 

- Hur påverkar betalt och obetalt arbete AFK och FAK för svenska kvinnor 

och män? 

 

- Hur stor påverkan har barn i hushållet för AFK och FAK för svenska 

kvinnor och män? 

 

- Har utbildningsgraden någon betydelse för om svenska kvinnor och män 

upplever en konflikt mellan arbete och familj eller familj och arbete? 

 

- Finns det någon skillnad mellan hur äldre respektive yngre kvinnor och 

män upplever AFK och FAK? 

 

- Finns det någon skillnad mellan hur mycket kvinnor och män i Sverige 

upplever AFK och FAK? 
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4. Metod 

 

4.1 Data och population 

 Data för denna undersökning är hämtad från European Social Survey Round (ESS). 

ESS är en undersökning som sedan 2001 har genomförts vartannat år i 30 olika länder 

för att kunna få en översikt hur befolkningen i Europa upplever sin socialmiljö, politik, 

attityder mot samhället och beteendemönster. Undersökningen har  genomförts genom 

enkät design och pre-testning, provtagning och datainsamling. ESS frågeformulär 

består av en fast del och en roterande del, i insamlingsomgång 2 och 5 handlar den 

roterande delen om Familj-arbete och hälsa. Underlaget till denna uppsats kommer 

från omgång 5, 2010/2011. 

Den population som inkluderas i denna studie är svenska män och kvinnor i arbetsför 

ålder 19-65 år och som har ett betalt arbete. Totalt ingick 921 personer i studien varav 

493 var kvinnor och 428 var män. 

 

4.2 Variabler 

 

4.2.1 Utfallsvariabler 

 

 I denna undersökning finns två utfallsvariabler AFK och FAK, Utfallsvariabel 1 

utgörs av ett index skapat av tre frågor ”Fortsätter du oroa dig over arbetsrelaterade 

problem när du inte arbetar?”, ” Känner dig för trött för att njuta av de saker du skulle 

vilja göra hemma?” och sista ”Känner att ditt jobb förhindrar dig från att ge den tid du 

vill till din partner eller familj?”  Varje fråga innehöll ett svarsalternativ mellan 1-5 där 

1 var aldrig och 5 var alltid. Frågorna las ihop till en indexvariabel så kodade vi om 

den så värdet ligger mellan 0-12. Där 0 är lågt värde av AFK och 12 är ett högt värde 

av AFK.  Utfallsvariabel 2 FAK har på samma sätt skapats från tre frågor där 

respondenterna svarade hur ofta de upplever, ”att din partner eller familj tröttnar på 

pressen från ditt arbete?”, ”du känner att ditt familjeansvar förhindrar dig från att ge 

den tid du borde till ditt arbete?”, ”du upplever det svårt att koncentrera dig på ditt 

arbete på grund av ditt familjeansvar?” Varje fråga innehöll en svarsfrekvens mellan 1, 

som var lika med aldrig och 5, som var alltid. Indexvariabeln har ett värde mellan 0 

och 12 där 0 är ett lågt värde av FAK och 12 som är ett högt värde av FAK. 
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4.2.2  Påverkans variabler 

 

 Två påverkansvariabler inkluderades i studien: betald arbetstid och obetald arbetstid. 

Betald arbetstid motsvarar respondentens skattade tid i timmar per vecka som 

tillbringas med arbete för lön. Obetalt arbete motsvarar respondentens skattade tid i 

timmar som läggs ner på hushållsarbete i hemmet. 

 

4.2.3  Kontrollvariabler 

 

 Påverkansvariablerna kontrollerades av följande variabler; Ålder, partnerns tid i 

obetalt arbete, utbildning samt om det finns barn i hushållet. Partnerns tid i 

hushållsarbetet utgörs av respondentens skattning av antalet timmar partnern spenderar 

på hushållsarbetet. Utbildning utgörs av antal år i utbildning och kodades om för att 

representera de olika stadierna i svensk utbildning: grundskola upp till 9 års utbildning 

(kodad till 1), gymnasium 10 till 12år, (kodad till 2) Universitetsutbildning från 13 år 

och upp (Kodad till 3). Om barn bor i hushållets har kodats till 1 och att inte ha barn 

boende i hushållet har kodats till 0. 

 

4.2.3  Statistisk analys 

 

 Inledningsvis gjordes deskriptiva analyser med medelvärde och frekvenser för de 

inkluderade variablerna. Resultatet presenteras för män och kvinnor separat samt för 

hela urvalet. I nästa steg gjordes linjär regression för vardera av de två 

utfallsvariablerna, AFK och FAK. Linjär regression används eftersom vi vill 

undersöka om de finns en relation mellan arbete och familj och om det då kan 

påverkas av olika faktorer som ingår i vardagslivet. Analyser gjordes för män och 

kvinnor separat. Vi lade till två stycken filter för att avgränsa resultatet att man hade 

relevant ålder (19-65) och att man var anställd för att kunna ingå i regressionen. 

Variablerna lades stegvis in och ordningen skilde sig för de två utfallsvariablerna. För 

Arbete-familje konflikt lades först påverkansvariabeln betald arbetstid in. 

 

 I steg 2 lades obetalt arbete in. För utfallsvariabeln Familj-arbete konflikt lades istället 

obetalt arbete först och i steg två betald arbetstid in. I det sista steget lades de tre 

kontrollvariabler in i regressionerna. Resultatet presenteras med beta värden. 
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 Till varje modell presenteras ett R-square värdet, som berättar hur hög påverkan de 

olika variblerna påverkar utfallsvariabeln. För att se om de finns en trovärdighet i 

regressionen så använde vi oss av signifikasvärdet upp till 0.05, då ett värde under 

0.05 ger en större sannolikhet i resultatet då man vill ha ett värde så nära 000 som 

möjligt. 

 

5. Etisk Behandling av insamlat material 

 

 Till den här uppsatsen har vi studerat de etiska principerna utifrån Alan Brymans bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2002).  

 

- om det finns någon risk att någon deltagare skadas fysiskt el psykiskt      

- om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida 

- om vi riskerar att inkräkta på privatlivet  

- om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller       

underhållanden av viktig information (Bryman 2002). 

 

 Vi har övervägt om den kvantitativa undersökning vi ska genomföra på något vis kan 

bryta mot de etiska principerna. 

 

 Vi har kommit fram till att den undersökning vi gör inte strider mot de etiska 

principerna. Det material vi arbetat med och de analyser vi gjort omfattar inga 

publicerade personuppgifter och kan heller inte på annat vis hänledas tillbaka till 

deltagarna i studien. 
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6. Resultat 

  

 I tabell 1 beskrivs en översikt i medelvärde för utfallsvariablerna arbete- familje 

konflikt (AFK),  familje- arbete konflikt (FAK) samt för variablerna betalt arbete, 

obetalt arbete och partnerns tid i obetalt arbete samt variabeln ålder i medeltal. 

Kontrollvariablerna ha barn och utbildning presenteras i frekvens. Alla värden gäller 

för män och kvinnor i arbetsför ålder bosatta i Sverige. Resultatet visar att män 

rapporterar mer AFK och FAK än kvinnor. Både män och kvinnor rapporterar högre 

AFK än FAK. Män förvärvsarbetar fler timmar i veckan än kvinnor och kvinnor har 

fler timmar i obetalt arbete än män. Medelåldern för män är 42 år och kvinnor 43 år 

och den totala medelåldern ligger på 42,6 år. Kvinnor har barn i större utsträckning än 

män. Kvinnor har också högre utbildningsgrad än män. 

  

 Tabell 1. Beskrivande statistik för svenska män och kvinnor i arbetsför ålder 

(19-65 år) som har ett betalt arbete. 

 

Variabel Total Män Kvinnor 

        

AFK (Arbete-Familje-Konflikt)* 5.332 5.136 5.110 

FAK (Familje-Arbete-Konflikt)* 2.763 2.826 2.706 

Betalt Arbete (h)* 38.10 40.24 36.22 

Obetalt Arbete (h)* 12.47 10.49 14.21 

Partnerns tid i obetalt.arbete (h)* 10.83 13.69 8.392 

Ålder ^ 42.61 42.28 42.90 

Ha barn i hushållet ^ 544 167 210 

        

Utbildning:       

Grundskola ^ 84 43 41 

Gymnasium ^ 297 223 74 

Universitet ^ 539 228 311 

      * =  Beskrivs i Medelvärde  ^ =Beskrivs i Frekvens 

  

  

 

  

 

 

 



17 
 

 Tabell 2 steg 1 visar regressionen mellan AFK och tiden i betald arbetstid för män. 

Resultatet visar att det finns en signifikant relation mellan AFK och betald arbetstid. 

AFK ökar också med antalet arbetade timmar. Antalet timmar spenderat på obetalt 

arbete har ingen relation till AFK (tabell 2 steg 2). Däremot visar resultaten att 

partnerns tid i obetalt arbete relaterar till AFK (tabell 2 steg 3) och ju mer tid partnern 

spenderar i obetalt arbete desto mer AFK upplever männen. Ålder och AFK relaterar 

till varandra och AFK minskar med stigande ålder för män. Att ha barn boende i 

hushållet eller vilken utbildningsgrad männen har är inte signifikant relaterat till AFK. 

 

Tabell 2 Resultat linjär regression med AFK som utfallsvariabel för män. 

Resultatet presenteras som beta värden samt så presenteras R2 värde.  

  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

        
Betalt arbete (h) 0.306 * 0.275 * 0.248 * 

Obetalt arbete (h)   0.065 -0.070 

Partnerns tid i obetalt arbete (h)     0.197 * 

Ålder     - 0.199 * 

Ha barn i hushållet     0.100 

Utbildningsgrad     0.091 

        

R-Square 0.091 0.082 0.158 

        
Signifikans *= 0.05, Innehåller en 

signifikansfrekvens på under 0.05 
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 I tabell 3 steg 1 visas regressionen mellan arbetstid och AFK för kvinnor. Resultatet 

visar att den egna betalda arbetstiden har en signifikant relation till Arbete- familje 

konflikten  och ett ökat antal arbetade timmar ökar upplevelsen av AFK för kvinnor. 

Antalet egna spenderade timmar i obetalt arbete eller partnerns tid spenderade i obetalt 

arbete har inte någon relation till AFK. Ålder, om man har barn i hushållet eller vilken 

utbildningsgrad kvinnor har inte någon relation till AFK (tabell 3 steg 3). R-square 

värdet ökar för varje steg och i steg 3 visar R-square ett värde på 0.097. 

 

Tabell 3 Resultat linjär regression med AFK som utfallsvariabel för kvinnor. 

Resultatet presenteras som beta värden samt så presenteras R2 värde.   

  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

        

Betalt arbete (h) 0.298 * 0.300 * 0.292 * 

Obetalt arbete (h)   -0.030 -0.031 

Partnens tid i obetalt arbete (h)     0.009 

Ålder     -0.026 

Ha barn i hushållet     0.020 

Utbildningsgrad     0.046 

        
R-Square 0.086 0.094 0.097 

        

Signifikans *= 0.05, Innehåller en 

signifikansfrekvens på under 0.05 
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 I tabell 4 visas regressionen för män och FAK. Resultatet visar att den egna tiden i 

betalt arbete (Tabell 4 steg 2) och partnerns tid i obetalt arbete är signifikant med FAK 

(tabell 4 steg 2). Den egna tiden spenderat i obetalt arbete, ålder och om det finns barn 

i hushållet är inte signifikant (tabell 4 steg 3). Männens ålder, utbildning eller om de 

har barn har inte någon relation till FAK. 

R-square värdet ökar i varje steg och i steg 3 visar r-square ett värde på 0.163. 

  

 Tabell 4. Resultat linjär regression med FAK som utfallsvariabel för män. 

Resultatet presenteras som beta värden samt så presenteras R2 värde.   

  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

        

Obetalt arbete (h) 0.111 0.095 -0.023 

Betalt arbete (h)   0.311* 0.255 * 

Partnens tid i obetalt arbete (h)     0.194 * 

Ålder     -0.058 

Har barn i hushållet     0.126 

Utbildningsgrad     0.113 

        
R-Square 0.012 0.109 0.163 

        
Signifikans *= 0.05, Innehåller en 

signifikansfrekvens på under 0.05 
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 I tabell 5 visas regressionen för kvinnor och FAK. Resultatet visar ingen relation 

mellan den egna tiden spenderat i betalt eller obetalt arbete inte är signifikant. Om det 

finns barn i hushållet har en relation till familje- arbete konflikten för kvinnor. I steg 3 

visar resultatet att den egna tiden i betalt arbete blir signifikant när kontrollvariablerna 

läggs till (Talbell 5 steg 3) Om det finns barn i hushållet har en signifikant relation till 

FAK. När arbetstiden ökar i förhållande till ett ökat antal barn i hushållet ökar 

upplevelsen av FAK för kvinnor (Tabell 5 steg 3). Partnerns tid spenderat i obetalt 

arbete, ålder och utbildningsgrad har ingen relation till FAK. R-square ökar i varje steg 

och värdet i sista steget ligger på 0.111. 

 

 

Tabell 5. Resultat linjär regression med FAK som utfallsvariabel för kvinnor. 

Resultatet presenteras som beta värden samt så presenteras R2 värde.   

  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

        

Obetalt arbete (h) 0.092 0.130 0.123 

Betalt arbete (h)   0.196 0.191 * 

Partnerns  tid i obetalt  arbete (h)     -0.071 

Ålder     -0.013 

Har barn i hushållet     0.219 * 

Utbildningsgrad     0.089 

        

R-Square 0.008 0.045 0.111 

        

Signifikans *= 0.05, Innehåller en 

signifikansfrekvens på under 0.05 
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7. Diskussion/ Slutsats 

 

 Under tiden vi skrivit den här uppsatsen har lärt oss att vikten av jämställdhet i ett 

förhållande och familj är en viktig del för att klara av vardagspusslet. Jämställdhet är 

en av de större grundpelarna i ett hälsosamt parförhållande och konsekvenserna vid 

avsaknad av jämställdhet kan bli väldigt stora. Om man lever i ett jämställt förhållande 

så betyder det att man så långt man kan delar på det obetalda arbetet som finns. Och 

att fördela arbetet mellan sig i ett förhållande kan leda till ett balanserat familjeliv utan 

stresspåverkan eller skuld för att inte riktigt räcka till. 

 

 Vi gick in i den här uppsatsen med frågor som vi ansåg var viktiga för att få en större 

förståelse för vad Arbets- familje konflikt egentligen är. I de olika artiklar vi studerat 

kan vi finna olika fakta om hur människor påverkas när balansen inte finns mellan de 

olika rollerna som hör till arbetet och som hör till familjen. En obalans kan få 

konsekvenser som påverkar såväl familj som arbetslivet. Faktorer som bidrar till denna 

obalans är den egna arbetstiden och en uppdelning av hushållsarbetet. När partnern 

står för den största delen hushållsarbete ökar Arbets-familje konflikten för män. Hur 

kan det vara så? Det vet man inte säkert och det forskas det också mer om. Vår teori 

utifrån tidigare studier och våra resultat från de regressionsanalyser vi gjort är att det 

är arbetstiden som är den viktigaste anledningen till både AFK och FAK. En ökad 

arbetstid ger mindre tid till hushållsarbete och en ökad arbetstid ökar i sig också 

graden av AFK (Claffey-& Mickelson 2008). 

 

 Att AFK minskar med stigande ålder har också en viss förklaring i det som Lam, Mac 

Hale & Crouter (2012) skriver om när de beskriver hur konflikter bland gifta par 

förändras och minskar under en livstid. När eventuella barn har vuxit upp och flyttat 

ut, huset är färdigbyggt sedan länge och man börjar närma sig pensionsåldern och inte 

behöver bevisa något längre för sin arbetsgivare tycks också AFK minska. Då uteblir 

de rollkonflikter Greenhouse & Beutell (1985) beskriver och plötsligt får man också 

tid till fritidsintressen, vilket är bra för välbefinnandet. 

 

 Enligt våra resultat ska det inte finnas någon relation mellan att ha barn och AFK för 

män, då värdet inte är signifikant med 5 procent signifikans nivå. Det gäller även för 
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kvinnor där regressionen visar att endast arbetstiden är det som har någon betydelse 

för AFK. Det verkar ju logiskt då det är allmänt känt att kvinnor i högre grad än män 

arbetar inom vård och omsorg och kommunala verksamheter som förskola och skola. 

Dessa yrken är tunga både fysiskt och emotionellt. Dessutom har dessa yrkesområden 

också under många år drabbats av stora personalnedskärningar vilket gör det svårare 

för kvinnor att få en tillsvidareanställning och att de tvingas till extra arbetspass 

kvällar och helger. Lönen är också relativt låg inom dessa yrkesområden vilket bidrar 

till att kvinnor i högre grad än män stannar hemma medans barnen är små (Evertsson-

& Nermo 2004, Nordenmark 2004). 

 

 När det gäller hur familjen påverkar arbetet (FAK) så visar regressionsanalyserna att 

det finns en relation mellan den egna arbetstiden, partnerns tid i obetalt arbete och 

FAK för män. Här blir det mer tydligt hur den egna arbetstiden förklarar relationen till 

partnerns tid i obetalt arbete då det är brukligt att män i högre grad än kvinnor arbetar 

heltid och kvinnorna får därigenom mer tid till hushållsarbete (Nordenmark 2004). 

Samtidigt visar tidigare studier hur olika rollkonflikter gör sig gällande. En 

genusbaserad rollkonflikt där mannen tar på sig rollen som familjeförsörjaren 

samtidigt som samhället förväntar sig att han också ska ta sin del av hushållsarbetet 

och att ta hand om barnen (Greenhouse-& Beutell 1985). 

 

 Resultatet för kvinnor och FAK visar att det förutom den egna arbetstiden har 

eventuella barn i hushållet betydelse för relationen till FAK vilket även tidigare studier 

visar (Claffey-& Mickelsson 2008). Det beroende på att genusrollerna tenderar att 

återgå till en mer klassisk uppdelning när man får barn. Det har en högre negativ 

verkan på arbetet genom att kvinnor som har barn oftare går ner i arbetstid och har 

därmed svårare att göra karriär vilket också påverkar löneinkomsten. 

 

 I vår studie visar sig utbildningsgraden inte ha någon relation till vare sig AFK eller 

FAK för kvinnor eller män i Sverige. Tidigare studier visar på att utbildningsgrad har 

en relation till AFK och FAK (Claffey-& Mickelsson 2008). Vilket alltså skiljer sig 

från vår studie. Dock kan man tänka sig att utifrån den egna tiden i betalt arbete att 

utbildningsgraden ändå har en betydelse. 
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 Vi vill diskutera det utifrån två olika perspektiv. 1) Ju lägre utbildning man har - ju 

svårare är det att få en tillsvidare anställning med tillräckligt hög lön. Vilket ger fler 

arbetade timmar i extra arbete (Strandh, Nordenmark 2006). 2) Ju högre utbildning 

man har - desto fler arbetstimmar eftersom efterfrågan av dina tjänster ökar. 

Det skulle innebära att relationen till både AFK och FAK ökar vid både låg och hög 

utbildningsgrad (Allen et al 2000). 

 

 I vår undersökning framställs AFK och FAK som två skilda fenomen. Men dessa 

konflikter integrerar med vår vardag på ett eller annat sätt, växelvis, hela tiden. 

Arbetsliv och familjeliv ses ofta som separata delar. Men är det verkligen så? Vi vill 

påstå att alla dessa roller - som förälder, barn, anställd, student eller varför inte som 

matte eller husse är en del av en helhet - Våra liv! 
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7.1 Metoddiskussion 

 När vi hade valt vårt ämne så gick tankarna till vilken metod skulle vi använda oss av 

för att genomföra en så bra studie som möjligt. Efter att ha läst på om olika 

forskningsmetoder så föll valet på en kvantitativ undersökning. Eftersom vi ville 

undersöka en större grupp på samhällsnivå skulle en kvalitativ studie bli för 

omfattande för att genomföras under den tid vi hade att tillgå. 

  

 Nackdelen med valet av en kvantitativ studie är att en kvantitativ studie har en 

tendens att formas efter författarens egna värderingar. Det ger författaren en viss frihet 

att tolka sina resultat utifrån vilken inställning som personen bakom studien har. Vi 

kan nu se i efterhand se att vi hade vissa teorier innan vi gjorde undersökningen och av 

de resultat som framkom under undersökningen så stärks några av dessa teorier. 

Därigenom kan vi konstatera att det kan vara svårt att vara objektiv i en kvantitativ 

undersökning. 
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