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Sammanfattning 

Arbetsmarknaden idag blir allt mer föränderlig och flexibel, vilket har påverkat arbetsgivarna 

till att ge arbetstagaren större utrymme att kombinera karriär och familjeliv. Varje vecka 

arbetar en av fem personer i Sverige övertid och den genomsnittliga övertiden är 6.2 timmar 

per person och vecka. Tidigare forskning har poängterat att arbetsgivaren föredrar att 

befintliga arbetstagare arbetar övertid snarare än att rekrytera ny personal. Denna studie 

ämnar att belysa olika aspekter till varför individer väljer att arbeta övertid och vem det är 

som gör det. Den huvudsakliga frågeställningen i studien är huruvida inställningen till sitt 

arbete påverkar mängden övertidsarbete. Vidare undersöktes det om könsskillnader föreligger 

i övertidsarbetet till följd av om personen har barn. I denna undersökning har data från 

Levnadsnivåundersökningarna (2010) använts för att identifiera mönster av övertidsarbete. 

Resultatet visar att personer med en hög inställning till sitt arbete är mer benägna att arbeta 

övertid än personer som uppgivit en låg inställning. Vidare identifierades det att en större 

andel män tenderar att arbeta mer övertid än kvinnor. Kontrollerat för barn i hushållet kan 

könsskillnaderna snarare förklaras av huruvida individerna har hemmavarande barn eller ej. 
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1. Inledning 

Arbetsmarknaden har under de senaste decennierna fått en ändrad karaktär. Den framhålls 

som föränderlig och flexibel med ett fokus på att det är konsumenterna som styr marknaden 

(Bergström & Olofsdotter, 2000). Som ett resultat av marknadsförändringar (Karlsson & 

Eriksson, 2001) har arbetsgivare givit de anställda flexibilitet med syfte att låta arbetstagaren 

själv få inflytande över det egna arbetet. Genom att kunna anpassa arbetstiden efter sitt 

livspussel kan individerna därmed kombinera karriär, familj och fritidsintressen på ett 

fördelaktigt vis. Emellertid kan möjligheten att anpassa sin arbetstid ge upphov till ökade krav 

för arbetstagarna (Grönlund & Halleröd 2008) eftersom fördelningen av arbetstiden blir ett 

ansvar, vilket leder till en ytterligare prestation som individerna ska utföra. 

 

Trots möjligheterna att planera sin arbetstid efter arbete, familj och fritid har övertidsarbete 

visat sig vara vanligt förekommande. Statistik visar att en av fem svenskar i genomsnitt 

arbetar övertid varje vecka, samt att övertidsarbete i genomsnitt motsvarar 6,2 timmar per 

person och vecka (Statistiska Centralbyrån, 2016). Övertidsarbete kan vara frivilligt och 

ofrivilligt grundat och det har en påverkan på välmående och tillfredsställelse till arbetet. Om 

övertidsarbetet beror på att det föreligger någon form av krav från arbetsgivaren, uppstår ett 

ofrivilligt övertidsarbete. Detta kan innebära att individen upplever stress och får ett minskat 

välmående. De som frivilligt arbetar övertid uppskattar generellt sett sitt yrke mer, vilket leder 

till en ökad inställning och motivation till arbetet (Beckers et al, 2008). Motivation vidhålls 

som en drivkraft för arbetstagare att göra ett gott arbete (Armstrong, 1999). Förutom 

ekonomiska motiv så som lön, finns också icke-ekonomiska motiv som att ingå i en social 

gemenskap eller tycka att arbetet i sig är tillfredsställande. 

 

Denna studie kommer att fokusera på den icke-ekonomiska motivationen, vilken kommer 

benämnas som att ha en hög inställning, samt studera hur den påverkar benägenheten att 

arbeta övertid. Individens motivation är dock inte den enda faktorn som påverkar 

övertidsarbete. Även faktorer som konflikt mellan familjeliv och arbetsliv (Grönlund, 2004) 

är av relevans för att förstå detta. Därför kommer studien även att analysera könsskillnader i 

benägenheten till att arbeta övertid. Tidigare har män förvärvsarbetat mer än kvinnor, 

eftersom kvinnor tagit ett större ansvar för barn och hushåll. De senaste decennierna har det 

dock skett förändringar i arbetstid hos både kvinnor och män. Kvinnor arbetar mer än de 
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tidigare gjort och män har visat sig arbeta något mindre än de tidigare gjort (Hörnqvist, 1998). 

Därför kommer studien också undersöka om övertidsarbete skiljer sig mellan män och 

kvinnor och i synnerhet när de har hemmavarande barn. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att studera om inställning till arbetet har en påverkan på 

individers benägenhet att arbeta övertid. Vidare vill vi undersöka huruvida det föreligger 

könsskillnader i övertidsarbete och om hemmavarande barn är en faktor som påverkar 

skillnader i övertidsarbete mellan kvinnor och män. 

  

Frågeställningar:  

 Hur påverkar inställningen till arbetet benägenheten att arbeta övertid? 

 Finns det skillnader i övertidsarbete mellan män och kvinnor? 

 Hur påverkas övertidsarbetet och inställningen till arbetet om individerna har 

hemmavarande barn? 

 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Arbetsmotivation - för att förklara inställning till 

arbetet 

Motivation förklarar varför individer agerar och handlar på olika sätt. Armstrong (1999) har 

myntat en motivationsteori som studerar och förklarar olika processer kring motivation och 

hur den kan visa sig i olika beteenden hos de anställda. Motivation är en känsla som uppstår 

när individen vill uppnå ett mål. Ett mål är ett behov individen vill ha tillfredsställt. Enligt 

Armstrong (1999) finns det två former av motivation - den intrinsikala och den extrinsikala 
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motivationen. Den intrinsikala motivationen bygger på inre värden hos individen medan den 

extrinsikala motivationen rör de yttre faktorerna i form av ersättning, lön eller befordran. Det 

intrinsikala värdet kommer från bland annat utmaningar, upplevd kontroll över 

arbetsuppgifter och friheten att agera på arbetet för att använda sin kompetens. Detta värde 

gör att individen upplever en inre motivation. Skillnaden mellan dessa kan förklaras som icke-

ekonomiska och ekonomiska faktorer på motivation, vilka är intrinsikala respektive 

extrinsikala. Ekonomiska faktorer har alltid varit en drivande motivationsfaktor hos många 

individer, då det uppfyller ett grundläggande behov. Därutöver förklarar Armstrong (1999) att 

det intrinsikala värdet med bland andra ansvar och utmaningar skapar ett självförverkligande 

hos individen. Det är viktigt för individer med social interaktion eftersom de behöver känna 

att de är en del av en gemenskap. Intrinsikal motivation är mer bestående hos individer 

eftersom det kommer från individens inre och djupare känsla av motivation medan den 

extrinsikala motivationen kan ha en stark men tillfällig påverkan på individen (ibid). 

 

Mackay (2007) definierar motivation som förmågan hos en individ att påverka andra individer 

till att göra något, eller att denne själv gör något och motivet till att de agerar på ett visst sätt. 

Mackay (2007) hävdar att två frågor kan ställas för att besvara vad motivation är. Dels kan 

man se till vad som aktiverar individer vad de vill ha tillfredsställt och dels kraften i en 

individ att engagera sig i önskat beteende. Författaren menar således att engagemanget är av 

vikt för att förstå individens motivation (ibid). Likt Armstrongs (1999) resonemang visar även 

Mackay (2007) på att individen har en vilja att tillfredsställa ett behov och uppfylla ett mål. 

Det är även kraften inom varje individ att engagera sig i beteenden som leder dem mot dessa 

mål.  

 

Motivation kan uppstå intrinsikalt och extrinsikalt. Den intrinsikala motivationen kan uppstå 

av social interaktion, utmaningar och ansvar vilket har förklarats i detta kapitel som en del i 

den icke-ekonomiska motivationen. För att mäta den icke-ekonomiska motivationen har 

begreppet likställts med inställningen till arbetet eftersom båda begreppen rör individens 

attityd till arbetet oberoende av lönen. Följande kapitel kommer handla mer om sociala 

relationer i arbetet och hur krav och kontroll kan påverka inställning till och inflytande över 

arbetet eftersom dessa är en ytterligare del av den icke-ekonomiska motivationen. 
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2.2 Sociala relationer 

Sociala relationer är nödvändigt för människors överlevnad. Människor är sociala varelser 

som trivs i grupp. Det är av betydelse för individen att socialisera sig med andra och det sker 

exempelvis genom arbetet (Härenstam & Bejerot 2010). Den sociala interaktionen är därför 

en del av den icke-ekonomiska motivationen som ligger till grund för individens inställning 

till arbetet. Karasek & Theorell (1990) resonerar kring vikten av social interaktion som en 

faktor som minskar stress och underlättar för individen i sitt arbete, samt hur interaktionen 

spelar roll för det sociala stödet i deras arbete. Att ha en social interaktion i arbetet leder till 

att individen känner att denne bidrar till den kollektiva gemenskapen mellan kollegor och 

chefer. Personliga relationer på arbetsplatsen gör att individer känner en starkare tillhörighet 

till sitt arbete. Författarna menar dock att viss social interaktion kan leda till ökad stress om 

individen upplever konkurrens och bevakning. Det kan uppfattas som ett hot för individen och 

därför leda till stress och upplevd press från kollegor eller chefer (ibid). Utöver den 

ekonomiska försörjningen ger arbetet möjlighet för personer att ingå i ett socialt sammanhang 

och nätverk, vilket förstärker individens identitet och leder till ett självförverkligande. Enligt 

Bygren et al. (2004) har detta bidragit till en god effekt hos arbetande individer och den 

sociala aspekten ger människor mer mening än vad exempelvis hemarbete ger, som kan vara 

isolerande och avskärmande. 

 

De sociala relationerna tillför följaktligen ett ytterligare värde för den icke-ekonomiska 

motivationen. Samtidigt kan det bidra till att individen upplever bevakning från kollegor och 

chefer, vilket leder till att de upplever ökade krav och en minskad kontroll över sitt arbete. För 

att få en vidare förståelse för detta fenomen kommer nästa kapitel beröra krav- och 

kontrollmodellen, de normer som uppstår på arbetsplatsen samt handlingsutrymmet i ett sätt 

att belysa inflytandets roll. 
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2.3 Krav & kontroll - inställning till och inflytande över 

arbetet 

Krav- och kontrollmodellen ger en förståelse kring hur inställningen till arbetet och inflytande 

över arbetsuppgifter kan bero på individens upplevda krav och kontroll i arbetet. Relationen 

mellan krav och kontroll kan uppfattas olika för olika arbetstagare. Modellen bygger på att 

studera arbetskrav, kontroll och beslutstagande utifrån arbetet samt under låg och hög press. 

Detta innebär att individer kan uppleva höga krav utan att de har kontroll, vilket kan bidra till 

stress och det kan i sin tur minska produktiviteten (Karasek & Theorell, 1990). Vidare 

bedömer Karasek & Theorell (1990) att det optimala stadiet är när individen känner att denne 

har ett jobb med mindre krav och samtidigt har en hög kontroll över sitt arbete. Den känslan 

hos individen ökar deras inställning och upplevelse av arbetet (ibid). 

 

Människors förväntningar och utbildningskrav blir väsentliga för att förstå hur 

samhällsstrukturen har förändrats över tid (Allvin et al, 2006). Enligt Allvin et al. (2006) 

påverkas människor av informella regler och institutionaliserade normer som skapas av de 

själva. Det är regler som bygger förväntningar och upplevda krav. Normerna styr människor 

på arbetsmarknaden och får dem att handla och agera utifrån dessa. Handlingsutrymme och 

kontroll ges av arbetsgivaren i varierad utsträckning till arbetstagare beroende på deras 

arbetsuppgifter och individens kompetens. Graden av handlingsutrymme bestäms efter hur 

komplicerade dessa är. Handlingsutrymmet kan likställas med det inflytande som ges till 

arbetstagaren och personer med ett stort handlingsutrymme har större möjligheter till att 

påverka sin arbetssituation (ibid).  

 

Krav och kontroll upplevs olika hos arbetstagare och kraven ställs i olika grad på arbetstagare. 

Hög kontroll och låga krav är ett optimalt scenario eftersom det ger arbetstagare inflytande 

över arbetet, vilket kan leda till en positiv inställning. Kommande kapitel kommer belysa 

delsyftet med undersökningen genom att beskriva skillnader i arbete mellan kvinnor och män 

samt hur hemmavarande barn kan påverka möjligheten till övertidsarbete. 
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2.4 Arbetsliv och familjeliv - könsskillnader i arbete och 

ansvar 

Ett sätt att kombinera arbete och familj är genom att bistå arbetstagaren med en flexibel 

arbetstid, vilket enligt Shagvaliyeva och Yazdanifard (2014) ger en positiv inverkan för de 

anställda. Den flexibla arbetstiden minskar stress hos de anställda när de själva kan styra över 

sin tid och det skapar i sin tur en balans i livspusslet. Allvin et al. (2006) menar att när 

individerna kombinerar arbete och familjeliv parallellt, går en del av människors fritid och 

familjetid åt till återhämtning från arbetet. Risken med att arbete, familj och fritid löper 

parallellt är att det bidrar till en form av överskridning då man inte vilar och återhämtar sig 

från arbetet. När individen lagt all sin energi på arbetet påverkar det i sin tur familj och fritid 

(ibid). 

 

Kombinationen mellan familjelivet och den sociala aspekten som arbetslivet medför är 

intressant att undersöka i denna kontext för att urskilja mönster i övertidsarbete. Hörnqvist 

(1998) diskuterar att tiden människor spenderar på sitt förvärvsarbete varierar mellan könen, i 

synnerhet när barn tillkommer i hushållet. När människor får barn ändras deras vardag och 

tiden prioriteras om. Generellt sett är kvinnor hemma mer där de sköter hushållet och tar hand 

om barnen vilket leder till att de därmed förvärvsarbetar mindre än männen. Män ges då mer 

tid åt förvärvsarbete och kan generellt sett förlita sig mer på sin partner och att denne tar det 

största ansvaret för hem och familj. Detta menar författaren leder till ojämlikhet både med 

arbetsfördelning och möjligheter samt lönemässigt försprång för män. Samtidigt har kvinnors 

representation på arbetsmarknaden ökat från 1968 till 1991. Hörnqvist (1998) menar i sin 

studie att det har skett en marginell minskning i arbetstiden för män samtidigt som kvinnorna 

visade på en ökning i arbetstid, vilket bidragit till ett minskat gap mellan könen. Detta har lett 

till att fördelningen av hushållsarbetet har blivit mer jämställt och fokus på karriären har blivit 

central för bägge kön (ibid). 

 

Bygren et al. (2004) menar att det finns en könsskillnad på den sammanslagna arbetstiden för 

förvärvsarbete och samtidigt hushållsarbete mellan könen, där kvinnor spenderar mer tid totalt 

sett främst när det finns barn i hushållet. Män förvärvsarbetar mer än kvinnor men spenderar 

minst tid på hushållsarbete. Kvinnor kan uppleva det mer krävande eftersom de får ta 

huvudansvaret över barn och hushåll när de har arbete både på jobbet och i hemmet i högre 

utsträckning än män (ibid). I linje med Bygren et al. (2004) menar Evertsson (2013) att arbets- 
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och livssituationen förändras rejält när man blir förälder. Enligt Evertsson (2013) förändras 

kvinnors åtagande i arbetslivet när de får barn i jämförelse med icke-mödrar. Evertsson 

(2013) förklarar att det handlar om ett skifte i prioriteringar när kvinnor blir föräldrar (ibid). 

Även om författaren poängterar det nyblivna föräldraskapet som att arbetsengagemanget 

minskar, skulle förändring i prioriteten kunna vara bestående under tiden individerna har barn 

i sitt hushåll.  

 

Eftersom människors liv förändras när de får barn kan det uppstå känslor som att tiden inte 

räcker till och då uppstår det en konflikt mellan arbete och familj. Enligt Grönlund (2004) 

finns det två sätt att se på jobb- och familjekonflikten. Dels menar författaren att människor 

kan uppskatta flera roller i livet och att vara en del av flera gemenskaper kan de uppleva som 

självförverkligande. Individer som ingår i flera roller kan känna ett ökat välbefinnande och 

upplever ett högre socialt stöd genom både sitt arbete och familj. Å andra sidan kan de 

uppleva en rollkonflikt enligt Grönlund (2004), vilket leder till belastning och stress. 

Individerna upplever i dessa fall en konflikt mellan arbets- och familjerollen och därmed kan 

de uppleva att de slits mellan dessa (ibid). I linje med Grönlund (2004) hävdar Voydanoff 

(1988) att alla typer av jobb som innebär hög arbetsbelastning förvärrar konflikten då många 

timmars arbete går ut över individens fritid. Författaren resonerar även kring att familjer med 

hemmavarande barn oavsett ålder blir ytterligare påverkade av denna konflikt eftersom de 

slits mellan att ta hand om barn och att prestera på arbetet (ibid). Det skapar en negativ 

laddning kring övertidsarbete hos föräldrar och arbetstidsfördelningen på jobbet kan därmed 

bli svårt för föräldrar att leva upp till, då barn kräver tid från dem. 

  

I detta kapitel har svårigheter med att kombinera familjeliv och arbetsliv klarlagts. En hög 

arbetsbelastning har visat sig skapa en konflikt mellan arbete, familj och fritid. Vidare kan de 

skillnader som råder mellan kvinnors och mäns arbetade tid, förklaras till en stor del av att 

kvinnor har ett huvudansvar över barn och hushåll. I kommande kapitel kommer 

övertidsarbetet att belysas utifrån ett frivilligt och ofrivilligt övertidsarbete. Eftersom dessa 

skiljer sig i form av arbetstagarens vilja eller ovilja att arbeta övertid kan det knytas an med 

familjeliv och konflikt. Möjligheten att arbeta övertid kan variera och begränsas i synnerhet 

när barn finns i hushållet.  
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2.5 Övertidsarbete ur två perspektiv 

Skillnaderna mellan att arbeta övertid frivilligt och ofrivilligt beror på flera faktorer. Utifrån 

Beckers et al. (2008) studie visar de att personer som av fri vilja väljer att jobba övertid 

generellt sett har högre lön och ett yrke de uppskattar. Författarna diskuterade även skillnader 

i att få ersättning för övertid och att inte få det. I deras studie kom de fram till att personer 

som frivilligt arbetar övertid mådde bättre och var mer nöjda oavsett ersättning eller ej. Dessa 

personer gillade sitt jobb och hade inget emot att arbeta övertid. Vidare menar Beckers et al. 

(2008) att kontroll över och ersättning för övertid gör att personer uppskattar det mer, men att 

det är viktigt att det sker frivilligt. De hävdade även att de som ofrivilligt arbetar övertid och 

har låg kontroll över sitt övertidsarbete upplevde utmattning och nedstämdhet på arbetet 

(ibid). 

 

Enligt Catasús et al. (2013) är arbetsbelastning och bemanning ett problem för företag i 

huruvida de kan beordra mer övertid på de redan anställda eller om de behöver anställa nya 

personer. I en del branscher varierar övertidsarbetet mer än andra. Ett sätt att lösa problemet 

är att de som är anställda arbetar övertid under vissa perioder, eller att företaget anställer 

personer för att arbeta deltid eller visstid. Konsulter och bemanningsföretag har varit ett 

alternativ som nyttjas allt mer som ett sätt att lösa problematiken. Företag inom exempelvis 

vård och brandsäkerhet behöver ha en bemanning oavsett belastning medan företag inom IT 

och ekonomi kan ha toppar och dalar i arbetsbelastning. Detta kan leda till att arbetsgivarna 

beordrar övertid under korta perioder (ibid). I linje med Catasús et al. (2013) hävdar Calmfors 

och Hoel (1988) att organisationer föredrar att de befintliga arbetstagarna arbetar övertid 

framför att rekrytera nya personer då det genererar lägre kostnader (ibid). Utifrån dessa 

resonemang kan skilda intressen för arbetstagarens och arbetsgivarens syn på övertidsarbete 

urskiljas. Denna aspekt kommer tas i beaktning i kommande analys för att medvetengöra att 

övertidsarbete i många fall kan vara ett krav, vilket kan upplevas som ofrivilligt 

övertidsarbete från arbetstagarens håll. 
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2.6 Hypotes 

 En hög inställning till arbetet gör att individer är mer benägna att arbeta övertid i 

högre utsträckning än om de inte är motiverade till sitt arbete för annat än ekonomiska 

orsaker. 

 Individer med barn i hushållet är mindre benägna att arbeta övertid. Detta gäller 

särskilt kvinnor som generellt sett är hemma mer med barnen än vad männen är. 

 

3. Metod 

Datamaterialet i denna kvantitativa studie utgår från Levnadsnivåundersökningen (2010) som 

samlats in från Institutionen för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms Universitet av 

Statistiska centralbyrån (SCB). Levnadsnivåundersökningen är ett riksrepresentativt urval av 

den svenska befolkningen mellan åldrarna 18-75 år. Andelen svarande på intervjuerna 

uppgick till 60,9 % vilket motsvarar 4415 personer. Syftet med dessa undersökningar är att 

studera levnadsförhållanden hos den svenska befolkningen och vi har valt ut några av dessa 

variabler som kan vara relevant för att studera vårt samband. 

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Respondenter som inte var anställda under föregående vecka exkluderades ur vårt urval då vi 

studerar övertidsarbete och är därför enbart intresserade av personer som deltar i arbetslivet. 

För att avgränsa vårt material ytterligare har personer som inte har en heltidsanställning 

exkluderats ur datamaterialet för att ha ett jämförbart material samt eftersom det föreligger en 

norm i Sverige att arbeta med en heltidstjänst (Regeringen, 2016). Heltidsarbetande har 

förmodligen sitt arbete som huvudsyssla medan deltidsarbetande eller dylika 

anställningsformer skulle kunna ha en annan sysselsättning som exempelvis studier. Vidare 

har vi fokuserat på arbetare och tjänstemän av olika kategorier för att selektera bort mindre 
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typer av anställningsformer såsom jordbrukare, egenföretagare etcetera. Att studera dessa 

anställningsformer anser vi kan vara problematiskt då dessa ofta är sina egna arbetsgivare och 

därmed har övertidsarbete en annan mening för denna grupp. Kvar får vi då ett effektivt urval 

om 2105 personer. 

 

3.2 Beroende variabel 

Denna studie handlar om vad som kan förklara övertidsarbete och variabeln arbetat övertid 

frågar efter hur frekvent respondenterna arbetat övertid i sitt nuvarande arbete. 

Svarsalternativen var ”I stort sett aldrig”, ”Några gånger per år”, ”Någon gång per månad”, 

”Någon gång per vecka” och ”Flera gånger i veckan” och är därmed på ordinalskalenivå. 

Valet av denna variabel motiveras genom att den svarar till hur vanligt förekommande 

övertidsarbete är för respondenterna och den innefattar övertid ur vårt samband. För att 

underlätta tolkning dikotomiserar vi variabeln och använder en linjär sannolikhetsmodell, som 

kommer förklaras närmare senare i kapitlet. Den nya variabeln innehöll kategorin “Sällan”, 

vilket omfattas av “i stort sett aldrig” och “några gånger per år”, samt “Ofta”, vilket gäller för 

respondenter som arbetat övertid “någon gång per månad” eller oftare. Denna avgränsning 

gjordes för att få ungefär lika svar för “Sällan” respektive “Ofta” och variabeln befinner sig 

nu på nominalskala. 

 

3.3 Oberoende variabler 

3.3.1 Motivation 

I linje med vår främsta hypotes tror vi att inställningen till sitt arbete påverkar ens vilja att 

arbeta övertid och därför anges inställning till arbete som vår x-variabel. Respondenterna fick 

frågan ”Om du inte behövde lönen, hur mycket skulle du vilja arbeta i ditt nuvarande jobb?” 

varpå de kunde ange svarsalternativen; ”Inte arbeta alls om lön inte behövs”, ”1-10 

tim/vecka”, ”11-20 tim/vecka”, ”21-34 tim/vecka”, ”35-40 tim/vecka”, ”Mer än 40 

tim/vecka”. Då vi huvudsakligen är intresserade av att mäta om de har en så pass god 

inställning till sitt nuvarande arbete att de skulle vilja jobba även om lönen inte behövdes, har 

vi kodat om denna variabel till en dummyvariabel. I dummyvariabeln representerar ”låg 
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inställning” att ”inte arbeta alls om lön inte behövs” och ”hög inställning” kodades om av 

resterande svarsalternativ, alltså de som skulle jobba även om de inte var beroende av lönen. 

”Hög inställning” blir kodat som 1 och ”låg inställning” kodas således till 0. Vidare tror vi att 

individernas inflytande utifrån inställningen till arbetet skulle kunna påverka övertidsarbete. 

Detta eftersom tidigare forskning visat på att individer med högt inflytande har större 

möjligheter till en bättre inställning eftersom de får fler chanser till att påverka i sitt arbete. 

Utifrån datamaterialet har vi undersökt för variabeln inflytande av arbetsuppgifter där vi 

kodade om dessa för “högt” respektive “lågt” inflytande. Respondenter som angivit “I mycket 

hög grad” och “hög grad” tillhör vår kategori “högt”. För svar som omfattas i variabeln “lågt” 

tillhör “I viss grad”, “I liten grad” samt “Inte alls”. Även denna avgränsning gjordes för att få 

liknande mängd svar i varje kategori. 

 

3.3.2 Kön, familjetyp och födelseår 

För att kontrollera våra variabler har vi inkluderat kön, familjetyp och födelseår. Kön är en 

dikotom variabel som utläses på nominalskalenivå. Respondenterna kan här välja mellan två 

svarsalternativ; ”man” eller ”kvinna”. Denna variabel har kodats om till en dummyvariabel 

där 0 motsvarar ”kvinna” och 1 är lika med ”man”. Vi har tagit i beaktning att vår 

könsvariabel inte är jämnt fördelad när vi tolkar resultaten, då vårt urval representeras av fler 

män än kvinnor. Vår andra variabel är kopplad till respondenternas familjesituation. Då vi 

främst är intresserade om individer med hemmavarande barn är mindre benägna att arbeta 

övertid än individerna utan barn i sitt hushåll, kodade vi om familjetyp till en dummyvariabel. 

Personer som har hemmavarande barn på något sätt har därför kodats som 1, medan personer 

som inte har barn eller som inte har barn hemmavarande längre (vilket kan bero på att barnen 

flyttat hemifrån eller dylikt) kodats som 0. Födelseår tillhör kvotskala och vi kodade om den 

variabeln till personens ålder vid tidpunkten för studien, vilket var 2010. Slutligen har vi gjort 

en interaktionsvariabel mellan kön och familjetyp för att kontrollera om det föreligger en 

interaktionseffekt. Vi multiplicerade man med om man har barn i hushållet och använder den 

sedan i vår regressionsmodell (se tabell 3, modell 4). 
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3.3.3 Arbetsrelaterade variabler 

Våra ytterligare kontrollvariabler tillhör det som kan kopplas till individernas arbetsliv, i 

vilken vi inkluderar yrkesklass, arbetstider och utbildning. Variabeln EGP egen består av 

vilken yrkesklass personen arbetar inom, men även inkluderas i viss mån den klass individen 

tillhör. Vi exkluderade bland andra egenföretagare och jordbrukare för att effektivisera vårt 

urval, då de inte representeras av datamaterialet för heltidsarbetande. Utifrån det kodade vi 

om variabeln till dummyvariabler där vi kategoriserat fria akademiker och högre tjänstemän 

ihop, övriga tjänstemän har tolkats som lägre tjänstemän. Arbetare (vilket inkluderar 

kvalificerade och okvalificerade arbetare samt biträdespersonal) har använts som 

referenskategori. Om ens nuvarande befattning kräver utbildning utöver grundskolenivå har 

individerna fått ange svaret ”ja” eller ”nej”, varpå vi kodat om dem till dummyvariabler om 1 

är lika med ”ja” och 0 är lika med ”nej”. 

 

Vi kontrollerade även för restid i minuter per dag, vilken respondenterna fick svara på antalet 

minuter de reste till och från sitt arbete varje arbetsdag. Eftersom dessa angavs i antal minuter 

kodade vi om dem till tre kategorier; < 39 minuter, 40-119 minuter samt > 120 minuter i 

restid per dag. Dessa val motiverades genom att personer som tillhör kategorin < 39 minuter i 

restid per dag har mellan 5-20 minuter enkelväg till sitt arbete och därmed har så kort resväg 

att de troligen inte hinner arbeta till och från sin arbetsplats. De som hamnar i de två 

resterande kategorierna har mer än 20 minuters resväg enkelresa till sitt arbete och därför kan 

de eventuellt ha större möjligheter till att arbeta samtidigt som de är på väg till och från sitt 

arbete. Personer som angivit ingen restid till arbetet selekterade vi ur materialet, detta 

eftersom vi resonerade att majoriteten av dessa är egenföretagare med arbetsplatsen i hemmet. 

 

Vi har valt att inkludera flexibelt arbete som kontrollvariabel, vilken omfattas i variabeln 

flexibelt arbete. Beroende på om personen har ett flexibelt arbete kan svaren ”ja” och ”nej” ha 

angivits av respondenterna, varför vi kodat om dessa till dummyvariabler där ”ja” är lika med 

1 och ”nej” är lika med 0. Vad gäller ersättning av övertid kunde respondenterna ange ”ja” 

eller ”nej” för huruvida de fick en övertidsersättning för de timmar de arbetat övertid, vilket vi 

kodade om till en dummyvariabel där ”ja” är lika med 1 och ”nej” är 0 eftersom variabeln är 

dikotom. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 

För att en studie ska vara tillförlitlig och sanningsenlig så att materialet kan generaliseras och 

slutsatser kan dras krävs det att materialet är reliabelt. Det krävs även att det föreligger 

validitet i undersökningen, och i denna studie krävs det att enkätfrågorna och 

svarsalternativen omfattar det väsentliga vi ämnar att undersöka (Bryman, 2011). Genom att 

använda data som insamlats för tidigare ändamål kan det förekomma att frågorna som ställts 

till respondenterna vid insamlandet 2010 inte täcker just vår forskningsfråga, vilket kan ha 

bidragit till en lägre validitet på vår studie. Hade vi samlat in eget datamaterial, hade frågorna 

gällande vårt huvudsamband varit mer fördjupade kring vårt ämne. Om vi hade valt att göra 

ett eget datamaterial hade vi omöjligen genererat likvärdig mängd data. Fördelarna med att 

tillämpa LNU (2010) är därför att vi kan generalisera mönster ur populationen och eftersom 

frågorna i LNU (2010) berör de områden vi ämnat att undersöka, anser vi att genom detta 

datamaterial kan därför vi få en studie med hög validitet och reliabilitet. 

 

3.5 Analysmetod 

Undersökningen kommer göras med hjälp av linjär sannolikhetsmodell, vilken är lämplig om 

man vill räkna ut sannolikheten för ett visst utfall och vilka faktorer som påverkar utfallet. För 

att kunna tolka en linjär sannolikhetsmodell bör den beroende variabeln vara dikotom, det vill 

säga att den enbart kan anta två värden. Regressionskoefficenterna tolkas som procentuell 

skillnad i sannolikheten från 0 till 1, alternativt från 0 till -1. Detta beror på om det är en 

ökning eller minskning av sannolikheten (Edling & Hedström, 2003). Anledningen till varför 

vi valde att tillämpa en linjär sannolikhetsmodell för denna undersökning är att vi vill 

undersöka sannolikheten för övertidsarbete och samtidigt kunna tolka 

regressionskoefficienterna, varför vi inte tillämpar en logistisk regressionsanalys (ibid). 

 

För att kunna tolka en analys av våra resultat krävs det att materialet är statistiskt signifikant. 

Statistisk signifikans är ett mått som beräknar risken av hur många gånger genom olika 

stickprov vi får ett liknande resultat. Vid analys av vårt datamaterial kommer vi utgå från p-

värdet. Vid ett p-värde som är < 0,05 innebär det att vi endast i ett fall av tjugo kommer att 

finna ett samband som uppstått av slumpen. Vi kan alltså förkasta en eventuell nollhypotes i 
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det scenariot, vilket innebär att ett egentligt samband kan föreligga (Bryman, 2011). Vidare 

kommer vi tillämpa determinationskoefficienten, R²-värdet, för att tolka våra resultat. Det 

värdet anger hur mycket mer pålitligt det är att använda sig av det predicerade värdet av 

individernas svar på övertidsarbete med hjälp av regressionsanalysen i jämförelse med att 

enbart använda den beroende variabelns medelvärde (Edling, Hedström, 2003). 

 

3.6 Metoddiskussion 

Risken med denna typ av undersökningar är att man begår specifikationsfel, vilket är ett fel 

som i vårt fall skulle kunna ha uppstått till följd av att vi uteslutit variabler som kan vara av 

vikt för att mäta vårt samband. Vi uteslöt variabeln lön eftersom denna hade ett betydande 

bortfall. Samtidigt kan lönens inverkan på sambandet om inställning till arbetet och övertid ha 

varit intressant för vår undersökning. Det finns givetvis nackdelar med tillämpning av linjär 

sannolikhetsmodell. Det främsta felet som framhålls av den är att sannolikheten faller utanför 

0 och 1, vilka gör att prediktionerna inte blir helt tillförlitliga. Ett annat problem med den 

linjära sannolikhetsmodellen är att svaren ofta leder till heteroskedasticitet, med vilket menas 

att prediktionerna antar två riktningar ju längre ut på x-axeln man kommer (Edling & 

Hedström, 2003). Däremot menar vi att fördelarna med att tillämpa denna modell är flera 

eftersom vi kan tolka regressionskoefficienterna samtidigt som vi kan bedöma sannolikheten. 

 

4. Resultat 

4.1 Univariat analys 
I frekvenstabellen, tabell 1, kan vi tolka vår beroende variabel arbetat övertid. De som angivit 

att de arbetat övertid ofta motsvarar 1141 personer, vilket är 54,2% av urvalet. Detta innebär 

att vårt urval innehåller fler personer som angivit att de ofta arbetar övertid än som arbetar 

övertid sällan eller aldrig. 
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För variabeln inställning till arbete kan vi tolka att 1633 personer, 77,6%, anger att de skulle 

jobba även om de inte var beroende av lönen (se tabell 1). Detta tolkar vi som att majoriteten 

har en generellt sett högre benägenhet att arbeta oberoende av lön och därigenom har en högre 

icke-ekonomisk motivation till sitt nuvarande arbete. 

 

Efter att vi selekterat ut de som ej är heltidsarbetande består urvalet av 840 st kvinnor (39,9%) 

och 1265 personer är män av totalt 2105 personer (tabell 1). Det innebär att fler personer i 

vårt urval är män. 1069 personer (50,8%) har barn i sitt hushåll, vilket medför att individerna 

som representerar vårt urval är jämnt fördelade mellan om de har barn i sitt hushåll eller ej. 

 

I tabell 1, kan vi tolka att variabeln inflytande av arbetsuppgifter har 1079 personer (51,3%) 

angivit att de har ett högt inflytande medan resterande har angivit ett lågt inflytande över sina 

arbetsuppgifter. Efter selekteringen av icke-heltidsarbetande representeras urvalet av personer 

som är mellan 19-70 år. Medelåldern för dessa personer är ca 43 år. Standardavvikelsen för 

åldern är 11,9. För variabeln klass har respondenterna fått svara på sin anställningsform där 

23% utgör kategorin högre tjänstemän. 41,6 procent, tillhör vår kategori lägre tjänstemän och 

34,7% i urvalet utgör kategorin arbetare. I vårt urval har 1658 personer, vilket motsvarar 

78,8%, angivit att deras nuvarande befattning kräver en tidigare utbildning. Detta innebär att 

vi har fler respondenter som innehar tjänster med utbildningskrav till skillnad från de som inte 

har det. 

 

701 respondenter (33,3%) har svarat att de innehar ett flexibelt arbete, vilket innebär att 

personer som har ett flexibelt arbete är färre i antalet än personer som inte har det. Av de 

personer som arbetat övertid får 676 personer, (32,1%) ersättning för sitt övertidsarbete 

medan resterande individer i vårt urval inte får någon form av ersättning för att arbeta övertid. 

Av variabeln restid har 46,6% av vårt urval 39 minuter eller kortare restid tur och retur varje 

arbetsdag. De som har en restid per arbetsdag mellan 40-119 minuter varje arbetsdag är 857 

stycken (40,7%) samt de som har 2 timmar eller mer består av 12,7% av vårt urval. 
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Tabell 1. Frekvens- och deskriptiv tabell över vår beroende och samtliga oberoende 

variabler för undersökningen. 

  Antal Medelvärde Standardavvikelse Bortfall Antal 

            

Heltidsarbetande 2105 (100%)       2105 

            

Övertid       22 2105 

Ofta 1141 (54,2%)         

Sällan 942 (44,8%)         

Inställning till arbetet       25 2105 

Hög 1633 (77,6%)         

Låg 447 (21,2%)         

Kön         2105 

Man 1265 (60,1%)         

Kvinna 840 (39,9%)         

Familjetyp         2105 

Inga barn i hushåll 1036 (49,2%)         

Barn i hushåll 1069 (50,8%)       

 Inflytande av arbetsuppgifter       12 2105 

Högt 1079 (51,3%)         

Lågt 1014 (48,2%)         

Ålder 2105 (100%) 43,062 11,914   2105 

19-70           

Klass       11 2105 

Högre tjänsteman 485 (23%)         

Lägre tjänsteman 877 (41,6%)         

Arbetare 732 (34,7%)         

Utbildningskrav       10 2105 

Ja 1658 (78,8%)         

Nej 437 (20,8%)         

Flexibelt arbete       6 2105 

Ja 701 (33,3%)         

Nej 1398 (66,4%)         

Ersättning för övertidsarbete       17 2105 

Ja 676 (32,1%)         

Nej 1412 (67,1%)         

Restid per arbetsdag       1 2105 

< 39 minuter 980 (46,6%)         

40-119 minuter 857 (40,7%)         

> 120 minuter 267 (12,7%)         

            

n = 2105           
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4.2 Bivariat frekvenstabell 

 I tabell 2 har vi gjort en bivariat frekvenstabell för att urskilja hur inställning till arbete 

fördelar sig mellan våra resterande variabler. Denna frekvenstabell jämför således personer 

som angivit att de inte skulle arbeta om de inte var beroende av sin lön med personer som 

angivit att de skulle arbeta även om de inte behövde lönen. I denna tabell kan vi därmed 

identifiera individens icke-ekonomiska motivation till arbetet. 

 

För vår beroende variabel arbetat övertid, har 73,5 procent som sällan arbetar övertid svarat 

att de skulle arbeta även om de inte var beroende av lönen. Av de som ofta arbetar övertid 

hade 82,8% arbetat oberoende av lön. Generellt sett verkar personer som ofta arbetar övertid i 

högre utsträckning ha en högre inställning till sitt arbete än de som sällan arbetar övertid, även 

om skillnaderna inte är markanta. 

 

Av de kvinnor som utgör vårt urval har 85,2 procent av dem angivit att de skulle arbeta 

övertid. Jämfört med männen skulle 74,5% ha arbetat även om de inte var beroende av sin 

lön. Därmed finns det generellt sett en högre inställning hos kvinnor än män i linje med detta 

resultat. Bland de personer som inte har barn, alternativt ej hemmavarande barn, har 75,1 

procent angivit att de skulle arbetat oberoende av lönen och av de som har barn i sitt hushåll 

skulle 82,3% ha arbetat oavsett lön. Utifrån dessa skillnader kan vi tolka att personer som har 

barn i sitt hushåll generellt sett har en högre inställning till sitt arbete än de personer som inte 

har barn i sitt hushåll. 

 

Av de personer som har fyllt i att de har högt inflytande på sina arbetsuppgifter har 77,2 

procent av dessa svarat att de har en hög inställning till sitt arbete. Medan de som har lågt 

inflytande på sina arbetsuppgifter och en hög inställning till sitt arbete är 80,4%. För personer 

med en befattning som högre tjänsteman har 86,2 procent angivit att de skulle arbeta om de 

vore oberoende av sin lön. 81,8% av de lägre tjänstemännen angav att de hade arbetat om de 

inte behövde lönen. Av de personer som är arbetare visade det sig att 70,4% skulle arbeta 

oavsett lönen då de har en hög inställning till arbetet. Utifrån tabell 2 kan vi därför urskilja 

olikheter mellan inställningen till arbetet i huruvida man har en befattning som tjänsteman 

eller arbetare. Tjänstemän har generellt sett en högre inställning till arbetet än arbetare i linje 

med resultatet. För personer med befattningar utan utbildningskrav skulle 68,9% ha arbetat 

oberoende av lönen. För personer som har tjänster med krav på utbildning hade majoriteten, 
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81,4%, gjort det. Detta innebär att vi kan urskilja vissa skillnader mellan att de personer som 

har krav på utbildning i sin nuvarande tjänst hade i högre utsträckning arbetat än de som inte 

har utbildningskrav för sin tjänst. 

 

Tabell 2. Bivariat frekvenstabell över fördelningen av inställning till arbetet utifrån 

övriga oberoende variabler. 
  Hög inställning Låg inställning 

   Övertid     

Ofta 82,80% 17,20% 

Sällan 73,50% 26,50% 

Kön     

Man 74,50% 25,50% 

Kvinna 85,20% 14,80% 

Familjetyp     

Inga barn i hushåll 75,10% 24,90% 

Barn i hushåll 82,30% 17,70% 

Inflytande av arbetsuppgifter     

Högt 80,40% 19,60% 

Lågt 77,20% 22,80% 

Klass     

Högre tjänsteman 86,20% 13,80% 

Lägre tjänsteman 81,80% 18,10% 

Arbetare 70,40% 29,60% 

Utbildningskrav     

Ja 81,40% 18,60% 

Nej 68,90% 31,10% 

Flexibelt arbete     

Ja 75,40% 24,60% 

Nej 80,30% 19,70% 

Ersättning för övertidsarbete     

Ja 84,60% 15,40% 

Nej 75,80% 24,20% 

Restid per arbetsdag     

< 39 minuter 79% 21% 

40-119 minuter 78,10% 21,90% 

> 120 minuter 80,10% 19,90% 
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4.3 Bivariat analys 

Vi har valt att dela upp vårt huvudsamband i två olika utfall, där vi har hög och låg inställning 

separata för att tydliggöra för benägenheten att arbeta övertid. I figur 1 och 2 nedan står det 

ljusa fältet för de personer som svarat att de ofta arbetar övertid och de personer som angivit 

att de sällan eller aldrig arbetar övertid motsvarar de mörka fälten i figurerna. Den högra 

figuren visar hög inställning och den vänstra figuren visar låg inställning. Det vi kan utläsa 

ifrån figurerna är att de med låg inställning (figur 1) är de som sällan eller aldrig arbetar 

övertid och de med hög inställning (figur 2) är de som arbetar övertid ofta. De med hög 

inställning i vår undersökning är därmed mer benägna att arbeta övertid än de med låg 

inställning, alltså har de en högre icke-ekonomisk motivation. 

 

 

 

Figur 1. Låg inställning och benägenheten att arbeta övertid.  

Figur 2. Hög inställning och benägenheten att arbeta övertid.  

 

 



 

 20 

4.4 Multivariat analys 

 

I den första modellen i tabell 3 visar regressionen sambandet mellan inställning till arbetet 

och arbetat övertid och sambandet kontrollerat för kön. Där finner vi att en person med en 

hög inställning till sitt arbete har 15,2 procentenheter större sannolikhet att arbeta övertid än 

en person som angivit att de inte skulle arbeta om de inte behövde sin lön. När vi kontrollerar 

för kön visar det på en positiv effekt, vilket tyder på att män har en något högre sannolikhet 

(7,5 procentenheter) att arbeta övertid än kvinnor. Dessa resultat är signifikanta på 0,001-nivå 

vilket innebär att vi med 99,9% säkerhet kan säga att det inte är ett slumpmässigt samband 

mellan inställning till arbetet och övertid när vi justerar för kön. Konstanterna i tabellen är det 

värde som y antar när alla x-värden är 0 och är i modell 1 0,386. Med hjälp av R² -värdet 

minskar risken för prediktionsfel till 1,9% i denna modell i jämförelse med om vi skulle 

använt genomsnittet. 

 

I modell 2 har sambandet justerats för variabeln familjetyp. Vi kan då se att 

regressionskoefficienten för variabeln inställning till arbetet har minskat marginellt till 15,1 

procentenheter justerat för variabeln familjetyp. Att vara man antar samma sannolikhet som i 

tidigare modell när vi kontrollerar för om individen har barn i hushållet. Kontrollerat för 

familjetypen kvarstår säkerheten med 99,9% att det föreligger ett faktiskt samband mellan 

arbetat övertid och inställning till arbetet samt kontrollerat för kön. Kontrollerat för om man 

har barn i hushållet, kan vi inte göra några vidare antaganden kring familjetypen i denna 

modell. Detta på grund av att det inte är signifikant om lägst 95%, vilket medför en större risk 

för att resultatet är en slump. Determinationskoefficienten (R² -värdet) uppgår till 1,9% vilket 

är likadant som i vår förra modell. 

 

För modell 3 kontrollerar vi för den ytterligare variabeln inflytande av arbetsuppgifter. 

Sannolikheten för sambandet mellan inställningens effekt på övertidsarbetet antar än en gång 

en marginell minskning till 14,3 procentenheter. Med detta menas att en person som har en 

hög inställning till sitt arbete har lägre benägenhet att arbeta övertid justerat för inflytande av 

arbetsuppgifter. Om individen är en man minskar variabeln marginellt till 6 procentenheter 

kontrollerat för inflytandet. Variabeln inflytande av arbetsuppgifter antar värdet 10%, vilket 

innebär att en person som har högt inflytande på sitt arbete har enligt regressionen 10 
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procentenheter högre benägenhet till att arbeta mer övertid än en person som har lägre 

inflytande. Andelen förklarad varians ökar till 2,9% med hjälp av R²-värdet i jämförelse med 

om vi hade använt medelvärdet. 

 

I modell 4 har vi valt att kontrollera för samtliga variabler från vår undersökning och därför 

har variablerna ålder, klass, utbildningskrav, flexibelt arbete, ersättning för övertid samt 

restiden till och från arbetet inkluderats. Vi har även adderat en interaktionsvariabel mellan 

man och om de har barn i hushållet för att kontrollera om variablerna kön och familjetyp 

interagerar mellan varandra när det kommer till övertidsarbete. Det vi kan se nu med ett flertal 

extra variabler i modellen är att variabeln inställningen har minskat till 10,5 procentenheter 

vilket innebär att sambandet även kan förklaras genom de arbetsrelaterade variablerna. Även 

justerat för variabeln inflytande av arbetsuppgifter har sannolikheten minskat marginellt men 

det uppvisar fortfarande ett svagt positivt samband. Anmärkningsvärt är att män i denna 

modell inte längre är signifikant, medan om man har barn i sitt hushåll nu blivit det. Detta kan 

tolkas som att kvinnors benägenhet till övertidsarbete tenderar att vara lägre än mäns när de 

har hemmavarande barn. Dessa resultat skulle kunna bero på interaktionsvariabelns effekt. Vi 

kan konstatera att personer med hemmavarande barn är mindre benägna att arbeta övertid än 

personer utan barn i sitt hushåll, även om de har en hög inställning till sitt arbete. 

Interaktionen uppvisar däremot inte någon signifikans, vilket innebär att det inte föreligger 

någon interaktion mellan män och om de har barn i hushållet eller ej. 

 

Vi kan även se att variabeln klass antar ett värde på 12,3 procentenheter för högre tjänstemän, 

medan det är ett icke-signifikant resultat för lägre tjänstemän. Vi kan därför anta att det är mer 

sannolikt att en högre tjänsteman arbetar mer övertid än en arbetare. Flexibelt arbete antar 

värdet -7,4% och visar på att en person som inte har ett flexibelt arbete har en högre 

sannolikhet att arbeta övertid än personer med ett flexibelt arbete. Vår variabel om ersättning 

för övertid visar att det är mer sannolikt att de personer som får ersättning arbetar mer övertid 

med 12,1 procentenheter. Detta innebär att när vi justerar för ersättning för övertidsarbete 

finns det med 99,9% säkerhet ett samband mellan sannolikheten för att en person har en 

inställning till sitt arbete skulle arbeta mer övertid. När vi kontrollerar för restid till och från 

arbetet ser vi att det är 4,2 procentenheter lägre sannolikhet att arbeta övertid för personer som 

har längre restid totalt till och från jobbet. Andelen förklarad varians av dessa variabler 

uppgår nu till 7,7% (se tabell 3, modell 4). 
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Tabell 3. Regressionsanalys med linjär sannolikhetsmodell i trappstegsformat. Fyra 

modeller med sannolikheten till att arbeta övertid som beroende variabel. 
Oberoende variabler   Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

            

Inställning till arbetet   0,152*** 0,151*** 0,143*** 0,105*** 

            

Kön           

Man   0,075*** 0,075*** 0,06** 0,028 

Kvinna   Referens Referens Referens Referens 

            

Familjetyp           

Barn i hushåll     0,007 0,002 (-0,07*) 

Inga barn i hushåll     Referens Referens Referens 

            

Inflytande av arbetsuppgifter       0,1*** 0,06** 

            

Ålder         (-0,003***) 

            

Klass           

Högre tjänsteman          0,123*** 

Lägre tjänsteman         0,02 

Arbetare         Referens 

 

          

Utbildningskrav         0,038 

            

Flexibelt arbete         (-0,074**) 

            

Ersättning för övertidsarbete         0,121*** 

            

Restid         (-0,042**) 

            

Interaktion         0,075 

            

Konstant   0,386 0,382 0,349 0,565 

            

R²   1,90% 1,90% 2,90% 7,70% 

* Signifikant på 0.05 nivå | ** Signifikant på 0.01 nivå | *** Signifikant på 0.001 nivå  
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5. Diskussion och analys 

Syftet med undersökningen i denna uppsats har varit att studera huruvida människor är mer 

benägna att arbeta övertid om det föreligger en hög inställning till ens nuvarande arbete. 

Vidare har ett delsyfte varit att studera om det föreligger könsskillnader i benägenheten att 

arbeta övertid och om hemmavarande barn gör att individen arbetar mindre övertid.  

Utifrån den bivariata och multivariata analysen har vi tydligt kunnat urskilja ett samband i att 

individer som har en hög inställning till sitt arbete är mer benägna att jobba övertid (se figur 1 

och 2 samt tabell 3). Vi har även sett att majoriteten av de heltidsanställda har en hög 

inställning till sitt arbete, vilket kan kopplas till att många befinner sig på en arbetsplats de 

trivs på. Det finns med andra ord annat än enbart lönen som lockar anställda att stanna kvar. 

En del av orsaken till varför man skulle arbeta oberoende av lön skulle kunna bero på 

motivationsteorin som Armstrong (1999) och Mackay (2007) resonerar kring. De personer 

som uppgivit att de har en hög inställning till sitt arbete och att de arbetar övertid ofta skulle 

kunna uppleva motivation till att uppnå ett mål på jobbet och att fullfölja sina arbetsuppgifter. 

Ytterligare faktorer som skulle kunna ligga till grund som förklaring av inställning och övertid 

är den drivkraft som får individer att kämpa mot sina mål, vilken kan komma inifrån 

individen själv eller från exempelvis chefer, som Mackay (2007) menar. Personer som svarat 

att de arbetar övertid och har en hög inställning till sitt arbete kan vara engagerade att arbeta 

övertid för att nå ett mål. Dessa personer skulle kunna bli motiverade av kollegor och chefer 

till att arbeta övertid för att de tillsammans ska kunna uppnå målen och detta skulle kunna 

påverka benägenheten till att arbeta övertid. Motivationens effekt på övertidsarbetet är 

däremot inget vi med säkerhet kan anta, eftersom respondenterna inte fått någon fråga som 

direkt rör begreppet motivation. Samtidigt ser vi att inställning och motivation samverkar och 

på så sätt kan vi tolka motivationen genom inställning. Det tyder på att personer med hög 

inställning upplever att de exempelvis har en drivkraft att uppnå sina mål och att de har ett 

genuint engagemang att fullfölja sina arbetsuppgifter. 

 

Något vi ansett varit viktigt att ha i åtanke när det kommer till denna studie är att det finns fler 

aspekter av hur inställning till arbetet kan uppstå. Utifrån tidigare forskning kring ämnet 

sociala relationer finner vi att individer är beroende av social interaktion och att vara en del av 

ett socialt sammanhang (Härenstam & Bejerot, 2010). Därför menar vi att inställning till 

arbetet även kan bero på de sociala interaktionerna som förekommer i arbetslivet. En hög 
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inställning kan uppstå när individer upplever att de är del av gemenskap när de känner att de 

har socialt stöd från kollegor och chefer, vilket skulle kunna vara fallet även hos våra 

respondenter. 

  

I vår bivariata analys, tabell 2, kan vi urskilja att kvinnor upplever en högre inställning till sitt 

arbete än vad män gör. Detta resultat är i motsats till vår analys om motivationens inverkan på 

övertidsarbetet, eftersom vi kan se att det är större sannolikhet för män att arbeta mer övertid 

än kvinnor i våra första tre modeller, tabell 3. Utifrån Hörnqvists (1998) resonemang om att 

karriären blivit en central del av individers liv skulle kunna vara en delförklaring till att 

kvinnorna har en hög inställning till arbetet. Kvinnorna representeras på arbetsmarknaden allt 

mer, vilket bidragit till ett minskat gap i den arbetade tiden mellan könen. Kvinnor har 

fortfarande ett generellt sett större ansvar för barn och hushåll, vilket kan medföra att deras 

möjligheter till att arbeta övertid är försämrade i jämförelse med männens. Det behöver dock 

inte nödvändigtvis påverka deras inställning till sina arbeten. Varför just kvinnor har högre 

inställning än män i vårt resultat skulle även kunna ha påverkats av att det är fler män än 

kvinnor i vårt urval. Hade det varit lika många heltidsarbetande kvinnor som män som deltog 

i studien kan inställningen ha varit jämnare fördelad. Bygren et al. (2004) har tidigare 

förklarat att män förvärvsarbetar mer än kvinnor. Något vi kopplar till vår undersökning är att 

även om tidigare forskning belyser arbetstid generellt så stärks detta av vår empiri att män är 

mer benägna att arbeta övertid. Utifrån detta har vi tolkat att mäns tendenser till att överlag 

arbeta mer än kvinnor beror på att kvinnorna tidigare haft ett större ansvar i hemmet. 

  

Vad som är intressant att studera utifrån vårt resultat är att i den fjärde modellen förlorar nu 

variabeln kön signifikans. Om individen har barn eller ej blev i samma modell signifikant när 

vi lagt in en interaktionsvariabel mellan man och barn i hushåll. Även om 

interaktionsvariabeln visade på att det inte förelåg någon interaktion mellan variablerna är det 

ändå intressant att familjetypen nu blev signifikant. Resultatet kan tolkas som att när vi 

kontrollerar för interaktionseffekt identifieras det verkliga sambandet mellan övertid och 

inställning till arbetet justerat för huruvida man har barn eller ej, snarare än könsskillnader i 

övertidsarbetet. Om individen har barn i sitt hushåll är det mindre sannolikt att denne arbetar 

övertid än en person som inte har barn. Detta resultat kan jämföras utifrån Evertssons (2013) 

teorier om att arbetsengagemanget förändras när barn tillkommer till hushållet. Skillnaderna 

mellan hennes teori och vår egen hypotes och empiri, är att engagemanget förändras över en 

mer bestående period än när individerna är nyblivna föräldrar. I likhet med vår hypotes samt 
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tidigare forskning (Hörnqvist, 1998; Bygren et al. 2004; Grönlund & Halleröd, 2008) är det i 

synnerhet kvinnor som i större utsträckning får huvudansvaret över barn och hushåll. Att 

kvinnor arbetar mindre övertid än män, skulle kunna ligga i linje med Bygrens et al. (2004) 

resonemang om att kvinnan blir isolerad från den sociala kontexten som arbetet ger när de tar 

huvudansvaret över familjen och att det därmed skulle kunna föreligga könsskillnader i 

belastningen totalt sett (Grönlund, 2004; Voydanoff, 1988). Med detta menar vi att kvinnor 

skulle kunna uppleva en högre belastning genom att de har en längre arbetstid totalt sett, 

inkluderat barn, hushåll och förvärvsarbete. Kraven skulle kunna överstiga kontrollen hos 

kvinnorna och bilda en konflikt hos dem, i likhet med krav- och kontrollmodellen som 

Karasek & Theorell (1990) redogör för. 

  

I undersökningen har vi även valt att ta med yrkesklass som en variabel för att se om det kan 

skilja sig mellan olika yrkeskategorier i inställning och benägenhet att arbeta övertid. Vi fann 

då att högre tjänstemän generellt sett hade en högre inställning till sitt arbete och att de med 

större sannolikhet skulle vara benägna att arbeta övertid än arbetare. Något vi finner intressant 

här är kopplingen mellan hög inställning hos högre tjänstemän. Det skulle kunna förklaras 

genom Allvins et al. (2006) resonemang kring handlingsutrymme och inflytande eftersom 

högre tjänstemän generellt sett innehar en högre position på arbetsmarknaden. Därför skulle 

deras inflytande kunna vara högt och därigenom upplever de en ökad inställning till arbetet. 

När vi sedan studerar resultatet för inflytande av arbetsuppgifter fann vi att detta korrelerade 

med inställningen till arbetet och övertidsarbete. Respondenterna som angivit att de har 

inflytande över sina arbetsuppgifter i hög grad kan uppleva mindre krav och hög grad av 

kontroll över sitt arbete till följd av inflytandet de har, vilket Karasek & Theorell (1990) 

beskriver i krav- och kontrollmodellen. Därmed kan vi konstatera att individer med hög grad 

av inflytande kan uppleva att de har hög grad av kontroll i sitt arbete samtidigt som de 

upplever färre krav. Det höga inflytandet kan genom modellen påverka inställningen till 

arbetet på ett positivt sätt, eftersom människor med ett högt inflytande också kan ha möjlighet 

att påverka sitt arbete till den grad att de trivs i sitt arbete. 

 

När vi kontrollerade för flexibelt arbete kunde vi urskilja att det korrelerar med vårt 

huvudsamband. Sambandet tyder på att personer med ett flexibelt arbete arbetar mindre 

övertid än personer utan ett flexibelt arbete. Resultatet i tabell 3 är i linje med det 

överskridande arbete som Allvin et al. (2006) påpekar, då individer med ett flexibelt arbete 

kan ha en avsaknad i gränsdragningen mellan arbete och fritid. Detta anser vi kan påverka att 
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dessa individer inte tolkar in eventuellt övertidsarbete, de arbetar i stället tills de blivit klara 

med sina arbetsuppgifter, oberoende av tidsåtgång. Dessutom skulle personer med ett flexibelt 

arbete kunna ha arbetstider som de kan planera utefter sin egen vardag och därför kan det 

finnas en risk att dessa personer arbetar på sin fritid. Om individerna upplever en obalans i sitt 

vardagspussel när de har ett flexibelt arbete skulle det kunna förklara varför de upplever en 

lägre inställning till arbetet (se tabell 2). Vårt resultat är i motsats till Shagvaliyeva & 

Yazdanifard (2014) som menar på att det flexibla arbetet är en källa till balans mellan arbete, 

familj och fritid och därför behöver dessa arbetstagare inte arbeta övertid i lika hög 

utsträckning. Även om vi kan urskilja att personer med ett flexibelt arbete generellt sett har en 

lägre inställning till sitt arbete, är det ingen större skillnad mellan dessa. 

 

Gällande ersättningen för övertidsarbete visade våra resultat på att personer som får en 

ersättning för sitt övertidsarbete generellt sett tenderar att arbeta mer övertid än personer som 

inte får någon ersättning. Dessa personer visade sig även ha en något högre inställning till sitt 

nuvarande arbete, vilket är i likhet med Beckers et al. (2008) resultat. I korrelationen mellan 

huvudsambandet justerat för variabeln restid till och från sitt arbete fann vi att personer som 

har lång restid tur och retur till arbetet visade sig ha en lägre sannolikhet för att arbeta övertid 

än övriga individer. Detta kan förstås utifrån att dessa personers arbetsdag inklusive tiden på 

arbetsplatsen är så pass lång att de prioriterar bort ett övertidsarbete. 
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6. Avslutning 

6.1 Kritisk reflektion  

Beckers et al. (2008) menar att det är skillnad mellan frivillig och ofrivillig övertid men vi tar 

i beaktning att vi inte kan göra några vidare antaganden kring huruvida våra respondenter har 

arbetat övertid av egen vilja eller om det har skett utifrån arbetsgivarens krav. Enligt Catasús 

(2013) samt Calmfors och Hoel (1988) är det långt ifrån alltid upp till arbetstagaren själv att 

välja övertid. Författarna menar att arbetsgivare i stor utsträckning föredrar att begära 

övertidsarbete istället för att rekrytera ny personal och då kan arbetstagarna komma att behöva 

arbeta övertid oavsett deras inställning. Det är alltså värt att nämna att sysselsättningen 

varierar över tid i organisationer och intresset i vår undersökning syftar till arbetstagarens 

intresse av övertidsarbete. Därför kan vi inte avgöra om övertidsarbetet föregående vecka är 

beslutat från arbetsgivarens håll eller om det är arbetstagaren som är motiverad nog att arbeta 

utöver sin befintliga arbetstid. 

 

Då vi selekterade bort andra anställningstyper än heltidsarbetande kan andelen kvinnor ha 

försvunnit i vårt urval, där vårt urval nu representerar fler män än kvinnor. Enligt tidigare 

forskning är kvinnor överrepresenterade som deltidsarbetande. Hade vi inkluderat exempelvis 

deltidsarbetande skulle vårt samband kunnat te sig annorlunda gällande exempelvis 

inställning och familjetyp i förhållande till övertidsarbete. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

För att studera vårt samband vidare skulle liknande frågeställning kunnat utformas, fast med 

en kvalitativ ansats. Då kan forskaren undersöka om fenomenen vi kommit fram till stämmer 

överens med enskilda individers upplevelser utifrån de mönster vi har kunnat urskilja. Detta 

hade kunnat generera en fördjupning i ämnet i den icke-ekonomiska motivationens inverkan 

på övertidsarbetet. Det skulle även vara intressant att undersöka huruvida övertidsarbetet 

beror på individens fria vilja eller om det förelåg krav från arbetsgivarens sida, vilket vi inte 
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kunde beakta i denna undersökning, eftersom respondenterna inte fick någon fråga gällande 

detta. 

 

6.3 Slutsats  

Sammanfattningsvis har vi kunnat se att det föreligger en korrelation mellan hög inställning 

och benägenheten att arbeta övertid. Personer med en hög icke-ekonomisk motivation anser vi 

har en hög inställning till sitt arbete eftersom begreppen icke-ekonomisk motivation och 

inställning har likställts med varandra i denna undersökning. Sambandet kan tyda på att 

personer med hög inställning och motivation har ett mål att göra ett bra jobb i linje med 

motivationsteorin. 

 

Det visar sig även vara signifikant att män är mer benägna att arbeta övertid än kvinnor. En 

hög procentuell andel av samtliga respondenterna har en hög inställning till sitt arbete och 

kvinnor visar sig ha en marginellt högre inställning än män. Trots det att kvinnor i större 

utsträckning har en högre inställning än män är de mindre benägna att arbeta övertid. 

Resultaten i denna undersökningen stämmer överens med tidigare forskning som förklarat att 

kvinnorna tar större ansvar för familj och hushåll. Det vi vidare fått som resultat var att 

personer arbetar mindre övertid när det finns barn i hushållet. Detta kan bero på att barn 

kräver tid och övertidsarbete ligger utanför den normala arbetstiden som redan utgör en stor 

del av livet. Män ges då mer tid till förvärvsarbete, vilket är i likhet med tidigare forskning 

och de får därför mer utrymme till övertidsarbete. 

 

Avslutningsvis har vi kunnat identifiera mönster i varför människor väljer att arbeta övertid 

och inställningen till arbetet har en inverkan på individernas övertidsarbete. 

 

 



 

 29 

7. Referenser 

Böcker: 

 

Allvin, Michael. Aronsson, Gunnar. Hagström, Tom. Johansson, Gunn. Lundberg, Ulf. 

(2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber 

  

Armstrong, Michael. (1999). Employee reward. 2. ed. London: Institute of Personnel and 

Development 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Bygren, Magnus. Gähler, Michael & Nermo, Magnus. (red.) (2004). Familj och arbete: 

vardagsliv i förändring. 1. uppl. Stockholm: SNS förl. 

 

Catasús, Bino. Högberg, Olle & Johrén, Anders. (2012). Boken om personalekonomi. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

 

Edling, Christofer & Hedström, Peter. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande 

analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 

 

Grönlund, Anne & Halleröd, Björn. (red.) (2008). Jämställdhetens pris. 1. uppl. Umeå: Boréa 

 

Härenstam, Annika & Bejerot, Eva. (red.) (2010). Sociala relationer i arbetslivet: studier från 

föränderliga arbetsplatser. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Hörnqvist, Martin. (1998). Familjeliv och arbetsmarknad för män och kvinnor. Stockholm: 

Univ., Institutet för social forskning 

 

Karasek, Robert & Theorell, Töres. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York, N.Y.: Basic Books 

 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunnar%20Aronsson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATom%20Hagstr%C3%B6m
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunn%20Johansson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AUlf%20Lundberg


 

 30 

Mackay, Adrian. (2007). Motivation, ability and confidence building in people. Oxford: 

Butterworth-Heinemann 

 

Artiklar:  

    

Beckers, Debby G.J. van der Linden, Dimitri. Smulders, Peter G.W. Kompier, Michiel A.J. 

Taris, Toon W. & Geurts, Sabine A.E. (2008). Voluntary or involuntary? Control over 

overtime and rewards for overtime in relation to fatigue and work satisfaction. An 

International Journal of Work, Health & Organisations, vol. 22 (1), ss. 33-50. 

 

Calmfors, Lars & Hoel, Michael. (1988). Work Sharing and Overtime. The Scandinavian 

Journal of Economics, vol. 90 (1), ss. 45-62. 

 

Evertsson, Marie. (2013). The importance of work. Changing work commitment following the 

transition to motherhood. Acta Sociologica, vol. 56 (2), ss. 139-153. 

 

Grönlund, Anne. (2004). Flexibilitet och friktion. Om inflytande över arbetstiden och 

konflikten mellan arbete och familj. Sociologisk forskning, vol. 41 (1), ss. 35-54. 

     

Shagvaliyeva, Sussanna & Yazdanifard, Rashad. (2014). Impact of Flexible Working Hours 

on Work-Life Balance. American Journal of Industrial and Business Management, vol. 4 (1), 

ss. 20-23. 

  

Voydanoff, Patricia. (1988). Work Role Characteristics, Family Structure Demands & 

Work/family conflict. Journal of Marriage and Family, vol. 50 (3), ss. 749-761.  

 

Elektroniska källor: 

 

Gähler, Michael. 2010. Kodbok Levnadsnivåundersökningen 2010. 

http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KO

DBOK.pdf (Hämtad 2017-12-18). 

 

http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODBOK.pdf
http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODBOK.pdf


 

 31 

Regeringen. Trygga jobb på heltid. 2016. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-

makten-hela-lonen/trygga-jobb-pa-heltid/ (Hämtad 2017-12-18). 

 

Statistiska Centralbyrån. 2016. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401J/NA

KUOvertidAr/?rxid=0d6c1673-f92e-4c05-899f-ac5164706f20 (Hämtad 2017-12-15). 

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/trygga-jobb-pa-heltid/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/trygga-jobb-pa-heltid/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401J/NAKUOvertidAr/?rxid=0d6c1673-f92e-4c05-899f-ac5164706f20
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401J/NAKUOvertidAr/?rxid=0d6c1673-f92e-4c05-899f-ac5164706f20

