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Sammanfattning 

 
Den här studien har undersökt om det finns ett samband mellan obetalt arbete och sektor. Syftet 

var att undersöka om en individs sektorstillhörighet kan påverka hur mycket obetalt arbete 

individen gör. Det har undersökts med hjälp av levnadsnivåundersökningen år 2010. Urvalet i 

den här studien är sammanboende par och som är yrkesverksamma i offentlig eller privat sektor 

och respondenterna uppgår till 1715 individer. Tidigare forskning har undersökt det obetalda 

arbetet, men har främst fokuserat på kön och lön. Däremot förklarar inte kön och lön hela 

sambandet med det obetalda arbetet, därför är det intressant att inkludera en individs 

sektorstillhörighet för att undersöka om det kan förklara en del av sambandet. Den svenska 

arbetsmarknaden är könssegregerad och det är framförallt kvinnor som arbetar i offentlig sektor. 

Eftersom tidigare studier har visat att kvinnor gör mer obetalt arbete än män och att kvinnor är 

överrepresenterade i offentlig sektor. Därmed utgick studien från att en individ som arbetar i 

offentlig sektor gör mer obetalt arbetet i jämförelse med en individ i privat sektor. Därför har det 

undersökts om det obetalda arbetet påverkas av en individs sektorstillhörighet. Studien har 

grundat sig på teorier om “doing gender” som handlar om att människor upprätthåller sina 

könsroller med sina handlingar. Den här studien tar även upp tidigare förklaringsmodeller som 

humankapitalteorin som innebär att par specialiserar sig på antingen obetalt arbete eller betalt 

arbete. Resultatet visade att det finns ett litet samband mellan det obetalda arbetet och en individs 

sektorstillhörighet. Det framkom dock att obetalt arbetet påverkas till störst grad av kön och 

månadslön. 
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1. Inledning 

 
Det har skett en förändring mellan män och kvinnor när det kommer till det obetalda arbetet 

mellan 1974-2010 (Boye & Evertsson, 2014, s. 160-161). Männens tid på obetalt arbete har 

förändrats från år 1974, då en man genomförde cirka 2 timmar i veckan till att år 2010 ökat sin 

obetalda arbetstid till 7,5 timmar i veckan. Kvinnors obetalda arbetstid har till skillnad från 

männens sjunkit. Runt år 1974 låg kvinnors obetalda arbete på 27,5 timmar till år 2010 sjunkit 

till 13 timmar i veckan. Det betyder alltså att det är fördelningen av arbetet som har förändrats, 

män gör mer obetalt arbete och kvinnor har ökat sitt betalda arbete. Utöver det obetalda arbetet 

har även skett en liten förändring när det gäller det betalda arbetet. Mäns betalda arbetstid är i 

princip oförändrad sedan 1974, den ligger i genomsnitt på 40 timmar i veckan. Kvinnor har 

däremot ökat sin betalda arbetstid från 30 timmar till 36 timmar i veckan. (Boye & Evertsson, 

2014, s. 160-161).  Enligt SCB (2012) gör alltså män och kvinnor lika mycket totalt arbete, det 

som däremot skiljer sig är fördelningen mellan betalt och obetalt arbete. Kvinnor tenderar att 

utföra mer obetalt arbete och mindre betalt arbete medan män utför mer betalt arbete och mindre 

obetalt arbete. Män tenderar även att göra obetalt arbete på vardagar medan kvinnor tenderar att 

genomföra obetalt arbete under hela veckan. Kvinnor tar också i större utsträckning hand om det 

obetalda arbetet i form av laga mat, barnomsorg och städning. Det vill säga att män 

förvärvsarbetar i större utsträckning medan kvinnor förvärvsarbetar mindre på grund av att de 

lägger mer tid på obetalt arbete (SCB, 2012). Det betyder att män totalt lägger ner mer tid i 

arbetslivet medan kvinnor förlorar tid i arbetslivet på grund av obetalt arbetet. 

 

Även om arbetsmarknadsdeltagandet är och har under en lång tid varit ungefär lika fördelat 

mellan män och kvinnor, skiljer sig arbetsmarknadssituationen åt. Sverige har ett högt 

arbetskraftsdeltagande, inom åldersspannet 15-64 år arbetar 76 % av alla män och 72 % av alla 

kvinnor. Däremot skiljer sig fördelningen mellan män och kvinnor inom den offentliga och 

privata sektorn. I den offentliga sektorn arbetar cirka 74 % kvinnor och 26 % män. Däremot i 

privat sektor arbetar 61 % män och 39 % kvinnor (SCB, 2013a). I offentlig sektor tillhör 

verksamheter som räknas till det allmänna som till exempel kommun, landsting och stat. Medan i 
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privat sektor ingår organisationer och verksamheter som drivs i vinstdrivande syfte 

(Arbetsgivarverket, 2016). Det betyder alltså att kvinnor arbetar i större utsträckning i offentlig 

och män i privat sektor. Statistik visar även att lönen oftast är högre i privat än i offentlig sektor. 

Lönen är framförallt högre för de yrkesgrupper som arbetar inom juridik, ekonomi och IT. En 

ekonom som arbetar i privat sektor tjänar i genomsnitt cirka 30 % mer i månaden jämfört med en 

ekonom som arbetar i offentlig sektor. Däremot finns det undantagsfall där medellönen är 

densamma oavsett sektor. Det finns dock ingen yrkesgrupp som har en högre lön i offentlig 

sektor än i privat sektor (SCB, 2013b). 

 

Det finns tidigare studier som bland annat har undersökt skillnader mellan lön, obetalt arbete och 

kön. Resultatet av forskningen har visat att det finns ett samband mellan variablerna (Boye, 

Halldén & Magnusson, 2014, s. 198). Det har dock inte kunnat förklara hela sambandet mellan 

kön och obetalt arbete. Det är därför intressant att inkludera sektor och undersöka om det kan 

förklara en del av sambandet. Privat och offentlig sektor skiljer sig åt genom till exempel lön, det 

vill säga individer som arbetar i olika sektorer tjänar olika mycket. De som arbetar i privat sektor 

tjänar oftast mer än de som arbetar i offentlig sektor (SCB, 2013b). Det är dock inte endast lönen 

som skiljer sig åt, utan även fördelningen mellan män och kvinnor som arbetar i privat och 

offentlig sektor. Det arbetar fler män i den privata och fler kvinnor i den offentliga sektorn. 

Eftersom hela skillnaden mellan obetalt arbete och kön inte förklaras med enbart lön är det 

intressant att ta in sektor. Att arbeta i privat och offentlig sektor kan innebära olika typer av 

förväntningar från arbetsgivaren.  Det i sin tur kan skapa skillnader mellan privat och offentlig 

sektor när det kommer till det obetalda arbetet. Kan det möjligtvis vara så att individer i offentlig 

sektor erbjuds lägre löneutveckling men en tryggare anställning? 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka det obetalda arbetet och hur det skiljer sig mellan att 

arbeta i privat och offentlig sektor. En individ som arbetar i privat sektor bör i teorin göra mindre 

obetalt arbete och en individ i offentlig sektor bör ta större ansvar för det obetalda arbetet. Det är 

därför intressant att undersöka om sektor kan påverka det obetalda arbetet. Studien kontrollerar 

även för kön, månadslön och utbildningsnivå. Det leder till frågeställningen kan det vara skillnad 



3 
 

i arbetsmarknadssituationen mellan offentlig och privat sektor som förklarar de fortsatta 

skillnaderna i obetalt arbete? 

 

2. Teori  

 
I det här avsnittet kommer relevanta teorier att presenteras. Det är teorin doing gender som 

innebär att könsroller upprätthålls genom till exempel människors handlingar (West & 

Zimmerman, 1987). Vidare presenteras den könssegregerade arbetsmarknaden som anger att 

män och kvinnor arbetar i olika yrken (Boye, Halldén & Magnusson, 2014. s. 188) och slutligen 

diskuteras skillnader mellan privat och offentlig sektor. 

 

2.1 Doing gender  
 

Doing gender innebär att kön är socialt och kulturellt skapat. Människor tenderar att agera efter 

förväntningarna som finns på män och kvinnor. Det vill säga att genom våra handlingar stärker 

vi och producerar vårt kön. I samhället skiljs män och kvinnor åt, det i sin tur påverkar hur män 

och kvinnor för sig, tänker samt agerar. Det leder till att människor reproducerar sina roller som 

män och kvinnor (West & Zimmerman, 1987). En kvinna kan till exempel diska för att 

upprätthålla sitt kön, eller att en man lagar bilen. West och Zimmerman (1987) menar att vissa 

roller är djupt förankrade till kön. En del yrken kan till exempel vara förankrade till män eller till 

kvinnor att det krävs tilläggas att det avviker från det ”normala” (West & Zimmerman, 1987). 

Yrken som till exempel sjuksköterska eller bankman, där det kan behövas ett tilläggsord som 

manlig eller kvinnlig för att understryka att det skiljer sig mot det förväntade. De här olika 

förväntningarna på kvinnor och män finns överallt i samhället. En individ kan dock alltid ha flera 

olika roller exempelvis vän, medborgare, förälder det vill säga inom olika situationer kan 

individen ta på sig en lämplig roll. Däremot kommer vi aldrig ifrån vårt kön utan kommer alltid 

att definieras som man eller kvinna. Könsrollerna gör att individer vet vad som förväntas och vad 

som är passande i olika situationer. Att göra kön hjälper människor att fungera i sociala 
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situationer genom att tillhandahålla roller med vad som förväntas och godkänna handlingar 

(West & Zimmerman, 1987).  

 

Att män och kvinnor upprätthåller sitt kön utanför hemmet nämns även i andra teorier. Gupa 

(2006) menar att när män och kvinnor har väldigt höga eller låga inkomster, tenderar dem att 

kompensera det genom att stärka sitt kön. Det betyder att kvinnor som har en hög avkastning 

tenderar att göra mer obetalt arbete, i jämförelse med andra kvinnor som inte tjänar lika mycket. 

Män som har en lägre inkomst tenderar att utföra mindre obetalt arbete i jämförelse med män 

som har högre lön. Kvinnor som har en högre inkomst än sin man, tendera att göra mer obetalt 

arbete jämfört med mannen (Gupa, 2006). Det finns flera studier som indikerar på liknande 

resultat. Till exempel Evertsson och Nermos (refererad i Bihagen & Härkönen, 2014, s. 216) 

studien som visar att kvinnor kompenserar för att de tjänar mer än sin partner genom att göra mer 

obetalt arbete. En orsak till det här kan vara att kvinnor försöker stärka sin roll som kvinna. 

 

2.2 Könssegregerad arbetsmarknad   
 

En könssegregerad arbetsmarknad kan påverka det obetalda arbetet oavsett vilket kön individen 

har. Sveriges arbetsmarknad är könssegregerad, vilket innebär att kvinnor och män arbetar inom 

olika yrken (Boye, Halldén & Magnusson, 2014. s. 188). Offentlig och privat sektor är 

könssegregerad då fler kvinnor arbetar i offentlig sektor (SCB, 2013a). Differentieringen av 

arbetsmarknaden påverkar i sin tur lönesättningen och arbetsvillkoren. Den offentliga sektorn har 

mer makt över de anställda eftersom de får större makt över anställdas löne- och arbetsvillkor då 

offentlig sektor kan ses som en arbetsgivare (Boye, Halldén & Magnusson, 2014. s. 188). I privat 

sektor kan det finnas större möjligheter till individuell lönesättning och andra förmåner. En av 

förklaringarna till att arbetsmarknaden är segregerad är att män och kvinnor väljer att arbeta 

inom olika yrken. Kvinnor arbetar oftast i yrken som är enklare att kombinera med familj och 

barn. Den här typen av arbeten kallas för “familjevänliga yrken”. Det som är speciellt med 

familjevänliga yrken är att det går att ta ut flextid på, arbeta deltid samt andra förmåner som gör 

det möjligt att kombinerar arbetslivet med familjen. Att välja familjevänliga yrken eller så 

kallade ”kvinnovänliga yrken” leder dock till sämre förmåner och lägre lön (Boye, Halldén & 

Magnusson, 2014. s. 189). Enligt Wright, Baxter och Birkelund (refererad i Boye, Halldén & 
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Magnusson, 2014, s. 189), är det inte endast arbetet som påverkar familjelivet utan familjelivet 

påverkar även en individs arbetsliv. Yrken som kräver oregelbundna arbetstider och övertid kan 

vara svårt att kombinera med familjelivet. Det i sin tur leder till att kvinnor kan avstå från högre 

positioner och uppdrag för att familjen kräver tid (Boye, Halldén & Magnusson, 2014. s. 189). 

 

2.3 Sektor 
 

Tidigare forskning har visat på löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. Lönen skiljer 

sig dels mellan sektorerna men även mellan män och kvinnor. Under år 2004 arbetade i 

genomsnitt en tredjedel i offentlig och två tredjedelar i privat sektor. Lönen är för de flesta 

yrkesgrupperna högre i privat än i offentlig sektor. Genomsnittslönen i offentlig sektor låg på 22 

200 kronor, i privat sektor uppgick genomsnittslönen till 24 400 kronor i månaden. Det visar sig 

även att lönen skiljer sig mellan män och kvinnor i båda sektorerna. I offentlig sektor tjänar en 

kvinna i genomsnitt 21 000 kronor medan en man tjänar 25 400 kronor i månaden. För en kvinna 

som arbetar i privat är medellönen 22 000 kronor medan en man tjänar i genomsnitt 25 900 

kronor. Lönen har större spridning i privat sektor än vad den har i offentlig, det här gäller både 

män och kvinnor. Det framkommer också att skillnaderna i lön kvarstår inom sektorerna. 

Männen tjänar mer än kvinnor oavsett sektorstillhörighet (SCB, 2013b). Det här visar att det 

finns skillnader mellan privat och offentlig sektor. Trots att det finns stora skillnader mellan lön i 

privat och offentlig sektor, finns den största löneskillnaden mellan män och kvinnor. Att privat 

sektor erbjuder en högre lön och därmed högre krav, det kan medföra att det blir mindre 

familjevänligt. Det vill säga att det är svårare att kombinera ett arbete i privat än i offentlig 

sektor. En annan sak att ta i beaktning är att det kan finnas skillnader i anställningsvillkor. I 

offentlig sektor kan det finnas större frihet och förståelse till föräldraledighet och det bidrar till 

en tryggare anställning. Det här kan vara en orsak till att offentlig sektor har fler familjevänliga 

yrken jämfört med privat sektor.  
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3. Tidigare förklaringsmodeller 

 
I det här avsnittet kommer tidigare förklaringsmodeller att presenteras. Det har visat att kön och 

lön har ett samband då män oftast har en högre lön än kvinnor. Därför kommer 

humankapitalteorin och det relativa resursperspektivet att presenteras.  

 

3.1 Humankapitalteorin 
 

Humankapitalteorin menar att gifta par kan ses som en gemensam enhet där individerna 

specialiserar sig på obetalt eller betalt arbetet. Teorin grundar sig delvis i att gifta par 

specialiserar sig på olika områden. Kvinnor tenderar att ta större ansvar när det kommer till det 

obetalda arbetet, och väljer därmed familjevänliga yrken. Parterna delar upp sig och specialiserar 

sig på olika typer av humankapital och på så sätt får par bättre avkastning. Arbetet kan delas upp 

i olika funktioner där den ena funktionen är arbetsmarknaden och det andra är obetalt arbete. Den 

individ i varje gift par som har mest kapital specialiserar sig då på området där individen är som 

mest effektiv. Om ett par ska effektivisera sin tid bör den som är mest effektiv på det obetalda 

arbetet fokusera på det. Det vill säga att den individ som har högre lön bör främst fokusera på det 

betalda arbetet (Becker, 1985). 

 

Att maximera nytta skapar effektivitet men det skapar också skillnader mellan parterna. Trots att 

kvinnor arbetar i större utsträckning finns det fortfarande skillnader i lön. Orsaken kan vara att 

kvinnor fortfarande har större ansvar för hushållet, vilket gör att de inte har möjlighet att skapa 

lika mycket humankapital kopplat till arbetet som män (Becker, 1985). Att ta ett större ansvar för 

familjen och hushållet kan därför medföra att en individ söker sig efter ett mer familjevänligt 

yrke. Becker (1985) menar att kvinnor tar ett större ansvar för hushållet, vilket ger mindre tid i 

förvärvsarbetet då de avsätter tid till familjen och obetalt arbete. Det skapar i sig en frånvaro men 

också sämre chanser till att arbeta sena kvällar och möjlighet att resa i arbetet. Det betyder att de 
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individer som gör mycket obetalt arbete förlorar både tid och energi, och kommer söka sig efter 

arbeten som är mindre krävande (Becker, 1985). 

 

3.2 Relativa resursperspektivet 

           

Enligt det relativa resursperspektivet är ett gift par två olika enheter som har en enskild funktion 

och egna tillgångar. Det vill säga att de är två olika individer med eget kapital. Däremot ger 

tillgångarna makt vid en förhandlingssituation med sin partner. I en förhandling om till exempel 

obetalt arbete har den partnern som besitter de största tillgångarna även den största makten. Den 

partnern som har de större ekonomiska resurser har därför bättre möjligheter att få sin vilja 

igenom. Genom tillgångarnas makt kan partnern därför byta bort det obetalda arbetet (Lundberg 

& Pollak, 1996). Om parterna inte kommer överens om vem som gör vad om till exempel det 

obetalda arbetet, finns det risk för att partnern som inte får sin vilja igenom kommer att hota med 

skilsmässa. Den partnern som har högre inkomst har alltså en bättre förhandlingsposition och har 

mindre att förlora på att ta ut skilsmässa. Det leder till ett övertag i en förhandlingssituation inom 

familjen. 

 

Att par förhandlar med varandra om uppdelningen av obetalt arbete har även funnit stöd hos 

andra forskare. Gupa (2006) menar att pengar utgör ett medel i förhandlingen mellan parterna. 

Teorin fokuserar på heterosexuella par och uppdelningen av det obetalda arbetet. Det viktigaste i 

ett förhållande inte är hur mycket pengar individen tjänar, utan det viktiga blir hur mycket pengar 

individen tjänar i jämförelse med sin partner. Den partnern som tjänar mest i förhållandet har en 

bättre förhandlingsposition än den andra partnern. Det handlar om ett ekonomiskt utbyte mellan 

parterna. Det leder till att individen med högre lön kan styra mer över uppdelningen av det 

obetalda arbetet jämfört med vad den andra partnern kan göra (Gupa, 2006). Det här kan göra att 

inkomst blir en maktresurs när det kommer till förhandlingen av det obetalda arbetet.  
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4. Hypoteser 

 
Utifrån teorierna om ämnet har två hypoteser framkommit. 

 

Offentlig sektor har fler familjevänliga arbeten vilket innebär att de är lättare att kombinera med 

familjelivet. Det är till exempel lättare att ta ut flextid och arbeta deltid i offentlig sektor, vilket 

bidrar till att det är lättare att kombinera med familjelivet. Utifrån den här teorin formuleras 

därför följande hypotes: 

 

1. Ju mer familjevänligt yrke individen har desto mer obetalt arbete kommer individen att 

göra. Det vill säga att en individ i offentlig sektor kommer genomföra mer obetalt arbete 

än en individ i privat sektor.  

 

2. Det finns inget samband mellan obetalt arbete och sektor samt obetalt arbete och kön. 

5. Metod och data 

 
Syftet med studien är att undersöka det obetalda arbetet och om det skiljer sig mellan privat och 

offentlig sektor. För att testa hypoteserna kommer sambandet mellan den beroende och de 

oberoende variablerna att analyseras i SPSS. Analysmetoden som använd är regressionsanalys, 

vilket används när samband undersöks mellan en eller flera oberoende variabler (Edling & 

Hedström, 2003, s. 87).  

5.1 Datamaterial 
 

Den här undersökningen använder sig av datamaterial från levnadsnivåundersökningen 2010 

(LNU, 2010). Det är en surveyundersökning med 4415 respondenter i åldrarna 18-75. Urvalet 

bygger på obundet slumpmässigt urval, vilket gör att undersökningen blir representativ för 

Sveriges vuxna befolkning. Levnadsnivåundersökningen har genomförts genom att 
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respondenterna fick svara på enkäter samt bli intervjuade. I enkäterna fick de svara på frågor 

gällande levnadsförhållanden inom områden som till exempel utbildning, familj och hälsa. 

Sammanlagt har 7523 individer tillfrågats att vara med i undersökningen och av de tillfrågade 

valde 4415 att delta. Det motsvarar 60,9 % respondenter som valde att medverka i studien och 

det ger ett bortfall på 39,1 % (LNU, 2010). Levnadsnivåundersökningen (LNU) har genomförts 

ett flertal gånger. Den här studien kommer dock endast använda levnadsundersökningen vid ett 

tillfälle och blir därmed en tvärsnittsstudie. 

5.2 Urval och avgränsningar 
 

I vår undersökning använder vi oss av levnadsnivåundersökningen 2010. Urvalet är begränsat till 

endast yrkesverksamma som arbetar i privat eller offentlig sektor och individer som är gifta eller 

är sammanboende med en annan individ. Det totala urvalet i den här studien uppgår till 1715 

personer. Orsaken till att urvalet begränsats är att studien fokuserar på obetalt arbete och 

individer, och om det skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Det betyder att studien endast 

undersöker sammanboende par som är yrkesverksamma i offentlig eller privat sektor. Övriga 

individer är därför inte intressanta i den här undersökningen. Studien har valt att fokusera på 

obetalt arbete mätt i timmar som beroende variabeln och sektor samt kön som oberoende 

variabel. Variabeln sektor består av totalt 1739 individer och det fördelas olika mellan privat och 

offentlig sektor. I privat sektor arbetar det 65 % män samt 35 % kvinnor, i offentlig arbetar det 

totalt 32 % män och 68 % kvinnor. Därefter kontrolleras det för kön, månadslön och 

utbildningsnivå. 

 

5.3 Variabler 

 

Den beroende variabeln obetalt arbete är mätt i timmar och mäts i kvotskala. Obetalt arbete kan 

definieras som allt arbete en person utför i hemmet, utan att få ersättning för och skulle kunna 

köpas in som en tjänst. Obetalt arbete är mätt i timmar och bestod från början av tre olika 

variabler. De var IP - inköp, matlagning och disk, IP- klädvård samt IP-städning. Studien har valt 

att slå ihop variablerna till en då alla mäter hur många timmar en individ lägger i genomsnitt på 

obetalt arbete. I variabeln obetalt arbete ingår alltså hur många timmar intervjupersonen lägger 
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totalt på hushållsinköp, klädvård och städning. Den nya sammanslagna variabeln visade sig dock 

innehålla extremvärden. Variationen i variabeln låg på minimum -2 timmar och maxvärdet var 

297 obetalda arbetstimmar i veckan. Eftersom det inte är möjligt för en individ att genomföra 

varken -2 timmar eller 297 många timmar, har de individer med extrema värden tagits bort ur 

materialet. De individer som finns kvar i materialet är de som har arbetat mellan 0-50 obetalda 

timmar i veckan.  

 

Variabeln kön ligger på nominalskala och är den oberoende variabeln. Kön är en dummyvariabel 

och är kodad som man = 1 och kvinna = 0. Variabeln kön används då den kan påverka hur 

mycket obetalt arbete en individ tenderar att göra. Det är känt sedan tidigare att kvinnor gör mer 

obetalt arbete än män. Därmed är det lämpligt att kontrollera för kön i den här undersökningen. 

 

Variabel sektor ligger på nominalskala och är även den en oberoende variabeln. Sektor är en 

dummyvariabel och kodas i detta fall till privat och offentlig sektor. Variabeln sektor anger 

vilken sektor individen tillhör. Sektor är kodat som privat = 1 och offentlig = 0, denna variabel 

ligger på nominalskala. 

 

Slutligen kommer kontrollvariabler inkluderas för att undersöka om det kan förklara en del av 

sambandet, mellan den beroende variabeln obetalt arbete och de oberoende variablerna kön och 

sektor. Kontrollvariablerna som inkluderas är fast månadslön efter skatt samt utbildningsnivå. 

 

Kontrollvariabeln fast månadslön efter skatt ligger på kvotskala och mäter hur mycket en individ 

tjänar per månad efter skatt. Månadslön inkluderas eftersom den kan förklara en del av 

sambandet med det obetalda arbetet. Om en individ tjänar mer kan individen köpa in tjänsten, det 

vill säga att någon annan kommer och städar åt en. Variabeln fast månadslön efter skatt har 

extremvärden då tre individer tjänade mellan 20 - 600 kronor i månadslön. De här individerna 

togs bort ur materialet då de lönerna avvek markant från det resterande urvalet. 

 

Kontrollvariabeln utbildningsnivå ligger på ordinalskala. Den här variabeln kategoriseras till ett 

antal dummyvariabler. Där ingår grundskola, yrkesutbildning, eftergymnasial utbildning, 

universitet kortare än tre år, universitetsutbildning, forskarutbildning samt referenskategorin som 
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är teoretiskt gymnasium. Utbildningsnivå är intressant att undersöka för att ju högre 

utbildningsnivå individen har desto mer bör individen tjäna och därmed göra mindre obetalt 

arbete. Ett annat alternativ kan vara att en högre utbildningsnivå kan medföra att par blir mer 

jämställda när det kommer till det obetalda arbetet.  

 

6. Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Det vill säga hur obetalt arbete påverkas av sektor 

och kön samt kontrollvariablerna månadslön och utbildningsnivå.  

 

6.1 Centralmått & andelar 
 

Tabell 1 visar andelen timmar obetalt arbete en individ gör i respektive sektor. I offentlig sektor 

gör en individ i genomsnitt 12 timmar obetalt arbete per vecka med en standardavvikelse på 

6,880, vilket betyder att det finns en spridning kring medelvärdet och den är cirka 7. Individen 

som gör flest antal obetalt arbete gör i genomsnitt 50 timmar i veckan. Den tid som en individ i 

privat sektor lägger på obetalt arbete är något mindre i offentlig sektor. I privat sektor gör en 

individ i genomsnitt 9 timmar obetalt arbete i veckan med en standardavvikelse på 5,906 vilket 

betyder att det finns en spridning kring medelvärdet och den är cirka 6. Den maximala tiden en 

individ gör obetalt arbete skiljer sig mot offentlig sektor då en individ i privat sektor gör i 

genomsnitt 39 timmar. 
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Tabell 1: Deskriptiv analys av obetalt arbete och 

sektor 

 Tabell 1  

 Offentlig sektor Privat sektor 

Medelvärde 11,650 9,412 

Standardavvikelse 6,880 5,906 

Minst antal timmar 0 0 

Max antal timmar 50 39 

Antal 698 1465 

 

Tabell 2 visar antalet individer som arbetar i de olika sektorerna. Sammanlagt är 1739 individer 

med i undersökningen. I offentlig sektor arbetar det totalt 479 kvinnor och 226 män.  I privat 

sektor arbetar det 362 kvinnor samt 672 män. 

 

Tabell 2: Deskriptiv uppdelning mellan män och 

kvinnor i privat och offentlig sektor  

 Tabell 2   

 Kvinnor Män  

Offentlig sektor 479 (68 %) 226 (32 %)  

Privat sektor 362 (35 %) 672 (65 %)  

    

N 841 898 1739 
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6.2 Multivariat analys 
 

Multivariatanalys har genomförts av samtliga variabler för att kontrollera om det har någon 

påverkan på sambandet obetalt arbete och sektor. Huvudsambandet är obetalt arbete, kön och 

sektor samt kontrollvariablerna månadslön efter skatt och utbildningsnivå. Det genomfördes 

även bivariata analyser på samtlig variabler för att undersöka om det påverkade 

huvudsambandet. Resultaten visade ingen större skillnad mot den mutlivariat analys. Vidare 

kontrollerades det även för multikollinearitet på samtliga variabler och det fanns ingen indikation 

att multikollinearitet skulle råda i modellerna.   

 

Modell 1 kontrollerar för obetalt arbete och kön. Konstanten anger att en kvinna gör i genomsnitt 

12,864 timmar obetalt arbete i veckan. B-koefficienten anger att en man gör i genomsnitt 4,922 

färre obetalda arbetstimmar per vecka i jämförelse med en kvinna. Detta är statistiskt signifikant 

då signifikansen ligger på 0,000. Andelen förklarad varians uppgår till 0,151 % vilket betyder att 

kön förklarar cirka 15 % av variationen i det obetalda arbetet. 

 

Modell 2 kontrollerar för obetalt arbete, kön och månadslön. Konstanten anger att en kvinna gör 

i genomsnitt 14,249 timmar obetalt arbete i veckan. B- koefficienten visar att en man i 

genomsnitt gör 4,761 färre timmar obetalt arbete i jämförelse med en kvinna konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. Variabeln kön är statistisk signifikant då signifikansnivån är 0,000. 

Månadslön efter skatt anger att för varje 1000 kronor mer än individ tjänar genomförs 7 timmar 

mindre obetalt arbetet konstanthållet för övriga oberoende variabler. Månadslön efter skatt är 

signifikant då signifikansen ligger på 0,000 I den här modellen uppgår R
2 

till 0,164. Det betyder 

att sektor, kön och månadslön förklarar cirka 16 % av variationen i det obetalda arbetet. 

 

Modell 3 kontrollerar för obetalt arbete, kön, månadslön och sektor. Konstanten anger att en 

kvinna gör i genomsnitt 14,581 timmar obetalt arbete i veckan. B-koefficienten anger att en man 

i genomsnitt gör 4,609 färre obetalda arbetstimmar per vecka i jämförelse med en kvinna, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Detta är statistiskt signifikant då signifikansen 



14 
 

ligger på 0,000. Månadslön efter skatt anger att för varje 1000 kronor mer än individ tjänar 

genomför hen 7 timmar mindre obetalt arbetet, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Månadslön är statistiskt signifikant på 0,000.  Dock blir sektor inte statistisk signifikant då 

signifikansnivån är 0,068. Däremot om sektor hade varit statistiskt signifikant hade den angett att 

en individ i privat sektor gör färre obetalda arbetstimmar. I den här modellen förklara R
2
 

variansen till 0,165. Vilket betyder att sektor och kön förklarar cirka 17 % av variationen i det 

obetalda arbetet. 

 

Modell 4 kontrollerar för obetalt arbete, kön, månadslön efter skatt, sektor samt utbildningsnivå. 

Konstanten anger att en kvinna gör i genomsnitt 14,508 timmar obetalt arbete i veckan. B-

koefficienten för kön visar att en man gör i genomsnitt 4,667 färre timmar obetalt arbete i 

jämförelse med en kvinna, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Variabeln kön är 

statistisk signifikant då signifikansnivån är 0,000. Det är dock anmärkningsvärt att variabeln kön 

inte skiljer sig speciellt mycket mellan modellerna. Månadslön efter skatt anger att för varje 1000 

kronor mer än individ tjänar genomförs cirka 5 timmar mindre obetalt arbete, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. Månadslön är statistiskt signifikant då den uppgår till 0,011. 

Variabeln sektor anger att en individ i privat sektor gör i genomsnitt 0,598 timmar mindre obetalt 

arbetet i jämförelse med en individ i offentlig sektor, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Sektor är statistiskt signifikant då den uppgår till 0,044. Det är dock anmärkningsvärt 

att sektor endast påverkar det obetalda arbetet med cirka en halvtimme, vilket betyder relativt lite 

i förhållandet till lön.  

 

Variabeln utbildningsnivå anger hur mycket obetalt arbete en individ tenderar att göra kopplat 

till sin utbildningsnivå. En individ som har universitetsutbildning som högsta utbildningsnivå gör 

i genomsnitt 0,899 färre obetalda arbetstimmar per vecka i jämförelse med en individ som har 

högsta utbildningsnivå teoretiskt gymnasium. Det är statistiskt signifikant då signifikansnivån 

uppgår till 0,018. Grundskola, yrkesutbildning, eftergymnasial utbildning, universitet kortare än 

tre år samt forskare, det här är inte statistiskt signifikant och kommer därför inte tolkas vidare. R
2 

förklarar 0,169 av variansen. Det betyder att kön, månadslön, sektor och utbildningsnivå 

förklarar 17 % av det obetalda arbetet. 
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Hypotesen om att en individ i offentlig sektor gör mer obetalt arbete, får till viss del stöd av 

studiens resultat. Resultatet visade att sambandet mellan det obetalda arbetet och sektor till viss 

del är signifikant. Det är signifikant då det kontrolleras för samtliga variabler. Då 

signifikansnivån är på gränsen till den 5 % nivån och att den ger liten effekt på en halvtimmas 

skillnad i obetalt arbete. Det visar att hypotesen inte får fullständigt stöd. Det vill säga att 

offentlig sektor bidrar till hur mycket obetalt arbete individen tenderar att göra. En individ i 

offentlig sektor kommer genomföra mer obetalt arbete än en individ i privat sektor.  

 

Tabell 5. Regressionstabell av multivariatanalys. 

 Modell 

1 

 Modell 

2 

 Modell 

3 

 Modell 

4 

 

 B Sig B Sig B Sig B Sig 

Konstant  12,864 0,000 14,249 0,000 14,518 0,000 14,508 0,000 

Kön (man=1) -4,922 0,000 -4,761 0,000 -4,609 0,000 -4,667 0,000 

Fast månadslön efter 

skatt 

  -7,118 0,000 -7,108 0,000 -5,277 0,011 

Sektor (privat=1)     -0,528 0,068 -0,598 0,044 

Utbildningsnivå (ref. 

teoretiskt gymnasium) 

        

Grundskola       -0,946 0,319 

Yrkesutbildning       -0,832 0,237 

Eftergymnasial 

utbildning 

      -0,274 0,585 

Universitet kortare än 

tre år 

      0,045 0,896 

Universitetsutbildning       -0,899 0,018 

Forskarutbildning       -1,697 0,118 

R
2
 0,151  0,164  0,165  0,169  

N 2162  2006  2006  2006  
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7. Analys 

 
I det här avsnittet analyseras resultaten som har framkommit ur studien. Slutligen diskuteras R

2 

värdet.  

 

7.1 Analys om samtliga variabler 
 

Resultatet indikerar att det finns ett samband mellan det obetalda arbetet och kön. Det betyder att 

det finns ett samband mellan kön och hur mycket obetalt arbete individen tenderar att göra. Det 

stämmer överens med tidigare forskning som har visat att det obetalda arbetet skiljer sig mellan 

män och kvinnor. Resultatet från tidigare forskning har visat att kvinnor gör i genomsnitt 13 

timmar i veckan och män gör i genomsnitt 7,5 timmar (Boye & Evertsson, 2014, s. 160-161). I 

den här uppsatsen visar resultatet att kvinnor i genomsnitt gör cirka 13 obetalda timmar i veckan. 

En man tenderar i genomsnitt att göra cirka 8 obetalda timmar per vecka. Det betyder att det 

resultatet den här undersökningen fått fram liknar det resultat från tidigare studier som har 

undersökt obetalt arbete. Resultaten tyder delvis på att doing gender kan förklara en del av 

resultaten. Enligt teorin upprätthåller vi våra könsroller genom våra handlingar (West & 

Zimmerman, 1987). Det här kan stämma överens med resultaten som visar att sektorstillhörighet 

inte påverkar speciellt hur mycket obetalt arbetet en individ tenderar att göra. Variabeln kön 

däremot skiljer sig knappt mellan modellerna. Det betyder att kvinnor gör mer obetalt arbetet än 

männen.  

 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan lön och obetalt arbete. Individen som 

har den högsta lönen tenderar att göra mindre obetalt arbete i jämförelse med partnern som har 

en lägre månadslön. Det vill säga individen med den lägre månadslönen tar större ansvar för det 

obetalda arbetet (Boye, Halldén & Magnusson, 2014, s. 195). Resultatet från den här studien 

indikerar liknanden resultat. Variabeln fast månadslön efter skatt har visat att det finns ett 

statistiskt samband med det obetalda arbetet. Det är anmärkningsvärt att utbildningsnivå och 

obetalt arbete inte är statistiskt signifikant med undantag för universitetsutbildning som är 
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signifikant. Utbildning tenderar att höra ihop med en mer jämställda värderingar. Det bör leda till 

att män med högre utbildning gör mer obetalt arbete och att kvinnor med högre utbildning bör 

göra mer betalt arbete. Resultatet skulle kunna indikera att det finns eventuella 

interaktionseffekter mellan variablerna kön, månadslön och utbildning. 

 

R
2
-värdet skiljer sig inte speciellt mycket mellan modellerna. I den första modellen är endast kön 

inkluderat och då uppgår R
2 
till cirka 15 %. Kön är alltså den variabeln som har störst påverkan 

på det obetalda arbetet. Därefter ökar R
2
 till att i sista modellen uppgå till cirka 17 %. Det 

betyder att de valda variablerna, kön, månadslön, sektor och utbildningsnivå förklarar sambandet 

till obetalt arbete med 17 %. Den här siffran är rimlig då studien endast kontrollerar för kön, 

månadslön, sektor samt utbildningsnivå.  

 

8. Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka det obetalda arbetet och om det påverkas av vilken sektor 

individen arbetar i. Det kontrollerades med variablerna kön, fast månadslön efter skatt och 

utbildningsnivå. I det här avsnittet kommer diskussion kring studiens slutsats, begränsningar och 

generaliserbarhet. Avslutningsvis kommer förslag på framtida forskning. 

 

8.1 Slutsats 
 

Studiens resultat visar att obetalt arbete till viss del påverkas av individens sektorstillhörighet. 

Obetalt arbetet påverkas i störst grad av vilket kön individen har. Sektorstillhörighet påverkar det 

obetalda arbetet i liten utsträckning, vilket betyder att det finns skillnader mellan privat och 

offentlig sektor och hur mycket obetalt arbetet individen tenderar att göra. Den deskriptiva 

analysen visar att det obetalda arbetet skiljer sig mellan sektorerna. En individ i offentlig sektor 

gör trots allt cirka två timmar obetalt arbetet mer i veckan än en individ i privat sektor. Det 

kan bero på att fler kvinnor arbetar i offentlig sektor, vilket överensstämmer med resultatet om 
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obetalt arbete och kön. Att göra tre timmar mer obetalt arbete i veckan, kan framstå som en liten 

skillnad. Däremot om de obetalda timmarna adderas totalt på en månad blir det en markant 

skillnad mellan offentlig och privat sektor. Trots de här visade studiens resultat att skillnaden 

mellan sektorerna när det kommer till det obetalda arbetet uppgår till cirka en halvtimma, vilket 

inte är särskilt mycket. Eftersom det obetalda arbetet inte förklaras helt, finns det stora 

möjligheter att undersöka det vidare. 

Det kan finnas flera olika förklaringar till att obetalt arbete och sektor inte förklarar hela 

sambandet. En anledning kan vara att det finns större möjligheter att köpa in hushållsnära 

tjänster. Enligt det relativa resursperspektivet kan den personen i det gifta paret som har den 

högsta lönen komma i en bättre handlingsposition i jämförelse med den andra partnern 

(Lundberg & Pollack, 1996; Gupa, 2006). Det vill säga att hushållsnära tjänster köps in oavsett 

sektorstillhörighet. Idag är det mer vanligt att spendera mycket tid på arbetsplatsen och fokusera 

på karriären. Eftersom mycket av tiden går åt till arbetet, vill många individer avsätta den 

resterande tiden till familjen och inte till det obetalda arbetet. Det gör att kanske fler väljer att 

köpa in hushållsnära tjänster och på så sätt byta bort det obetalda arbetet.  

 

Tidigare studier har visat att individer oftast tjänar mer i privat sektor än i offentlig samt att 

arbetsmarknaden är könssegregerad. Kvinnor arbetar till större del i den offentliga sektorn och 

män arbetar i högre grad i den privata sektorn (SCB, 2013b). Enligt tidigare forskning väljer 

kvinnor även så kallade familjevänliga yrken för att kunna få ihop arbetet med hemmet (West & 

Zimmerman, 1987; Boye, Halldén & Magnusson, 2014, s. 189). Det vill säga att offentlig sektor 

möjligtvis kan erbjuda tryggare anställning, flextid samt arbeta deltid i jämförelse med privat 

sektor. En anledning till att män främst arbetar i den privata sektorn kan bero på den 

könssegregerade arbetsmarknaden, där det finns bättre möjligheter till högre löner och större 

utvecklingsmöjligheter. I privat sektor kan det finnas fler “manliga” yrken som till exempel 

transport, bygg och teknik. En anledning att arbetsmarknaden fortfarande är könssegregerad kan 

delvis bero på att män och kvinnor väljer yrken kopplat till förväntade könsroller. Människor 

fortsätter att upprätthålla sina könsroller genom sina handlingar (West & Zimmerman, 1987). 

Det här kan vara en anledning till att individer väljer yrken som “passar in” på sitt kön. Det är 

inte endast i arbetslivet individer upprätthåller sitt kön utan även i hemmet (West & Zimmerman, 
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1987), exempelvis ansvarar oftast männen för reparationer samt trädgårdssysslor medan kvinnor 

tar större ansvar för städning och barnomsorg.  

 

Trots att män och kvinnor gör totalt lika mycket betalt och obetalt arbete. Det problematiska är 

dock att kvinnorna genomför den största delen av det obetalda arbetet och männen gör det 

betalda. Det betyder att kvinnor förvärvsarbetar i mindre utsträckning och därmed får en lägre 

lön och pension. Vårt resultat visar att sektor påverkar det obetalda arbetet till viss del. Det är 

dock framförallt kön som har störst påverkan på det obetalda arbetet.  

 

8.2 Kritisk reflektion 
 

Studiens resultat visar att det obetalda arbetet delvis kan förklaras med de valda variablerna kön, 

sektor, månadslön samt utbildningsnivå. I valet av datamaterial gjordes vissa avgränsningar. De 

här avgränsningarna var bland annat att exkludera alla individer som inte var sammanboende 

med en annan individ. Studien valde även att ta bort alla individer som inte var yrkesverksamma. 

Valet gjordes då individer som inte är yrkesverksamma inte var intressanta då studien fokuserar 

på individer i arbetslivet. Resultatet hade möjligtvis kunnat bli annorlunda om det här 

individerna hade fått vara kvar i materialet. Eftersom studien fokuserar på par som är 

yrkesverksamma i offentlig eller privat sektor, har individer som inte arbetar eller arbetar inom 

en annan sektor plockats bort ur datamaterialet. Det är anmärkningsvärt att variabeln fast 

månadslön efter skatt visar att för varje 1000 kronor mer än individ tjänar i månaden så minskar 

det obetalda arbetet i genomsnitt med 7 timmar. Den här siffran är hög, då lön ökar med 1000 

kronor minska den obetalda arbetstiden med 7 timmar i veckan. Det här har dock kontrollerats ett 

flertal gånger men resultatet blir detsamma.  

 

8.3 Validitet och Reliabilitet  
 

Validitet handlar om uppsatsens slutsatser är korrekta, vilket betyder om man har mätt det som är 

avsett att mäta. Det finns olika sätt att mäta validiteten på, exempelvis intern validitet som går ut 

på att säkerhetsställa orsakssambandet (Bryman, 2011, s. 50). Det vill säga påverkar sektor 

obetalt arbete och inte tvärtom. Enligt Wright, Baxter och Birkelund (refererad i Boye, Halldén 
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& Magnusson, 2014, s. 189), kan individerna byta till ett familjevänligt jobb när kraven hemifrån 

blir för stora. Uppsatsen är genomförd på så sätt att en individs sektorstillhörighet påverkar hur 

mycket obetalt arbetet en individ tenderar att göra. Det är mer troligt att sektor påverkar obetalt 

arbetet än att obetalt arbete påverkar vilken sektor individen arbetar i. Det vill säga att en individ 

antagligen väljer sitt yrke först och anpassar därefter hur mycket obetalt arbetet individen hinner 

med än tvärtom. Förutom den interna validiteten finns även den externa validiteten som innebär 

hur generaliserbar undersökningen är. En studie som är externt valid kan generaliseras till 

resterande individer i populationen (Bryman, 2011, s. 51). I den här uppsatsen handlar det om 

individer som är sammanboende och dessa individer behöver vara yrkesverksamma inom privat 

eller offentlig sektor, samt hur mycket obetalt arbetet individerna tenderar att göra. Av de 1715 

individer som är undersökta går det att generalisera till resterande population. Resultatet från den 

här studien går enbart att generalisera till individer som är sammanboende, yrkesverksamma i 

privat eller offentlig sektor och andelen obetalt arbete. Utöver validitet är det lämpligt att också 

undersöka hur reliabel undersökningen är. Reliabilitet handlar delvis om ifall undersökningen 

genomförs på nytt, kommer då resultaten bli desamma som tidigare forskning (Bryman, 2011, s. 

49). Det vill säga om undersökningen replikeras kommer det då bli samma resultat. Eftersom 

materialet är från levnadsundersökningen och är genomförd ett flertal gånger, bör det vara 

pålitligt. Det betyder att resultatet antagligen skulle bli detsamma om undersökningen genomförs 

på nytt. 

 

8.4 Framtida forskning 
 

Studiens resultat visade att det finns stor möjlighet att forska vidare om det obetalda arbetet. 

Fördelningen betalt och obetalt arbete mellan par kanske kan förklaras av andra orsaker. Trots att 

endast universitetsutbildning blev statistiskt signifikant, kan det ändå vara intressant att framtida 

studier bör rikta sig åt det hållet. Det obetalda arbetet kan till exempel påverkas av antal 

underställda, arbetsledande position och arbetslivserfarenhet. En individ som har en högre 

position tjänar och arbetar troligtvis mer än partnern, vilket gör att individen har mindre tid att 

lägga på obetalt arbete. Vidare skulle framtida forskning även inrikta sig på familjeförhållanden. 

Obetalt arbete påverkas troligtvis av antal barn i hushållet, fördelning av föräldraledighet och 

familjens tillgångar. Ett annat alternativ till framtida forskning är att undersöka hur det obetalda 
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arbetet är fördelat bland samkönade äktenskap. Det vill säga undersöka om det fortfarande finns 

skillnader i vad paren tenderar att göra för hushållssysslor samt fördelningen mellan betalt och 

obetalt arbete.  
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