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Förord 

 

Årets tema för kandidatexamensarbetet var CSR (Corporate Social Responsibility) ett 

mycket intressant och givande ämne. Examensarbetet tog cirka tio veckor och ett stort 

tack går till följande personer/företag som hjälpte till under arbetets gång:     

 

Handledaren Charlotta Linse för sin  konstruktiva kritik och vägledning under projektets 

gång. 

 

IT/säljföretaget och de två managamentbolagen som ställde upp på intervjuerna och ett 

speciellt tack till managementbolaget som bidrog till utformningen av enkäten och dess 

lansering. 

  

Leroy Banura för sitt bidrag till utformningen och designen av diagramen för resultaten 

i enkäten. 

 

Stockholm, 2012-05-04  

David Ajena & Viktor Holmgren 
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Sammanfattning 

 

Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att 

förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre 

normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en 

anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att 

efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och 

kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de negativa 

effekterna som obalans mellan arbete och familjeliv medför, har både negativa 

konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Därför är det viktigt att arbetsgivare gör 

det möjligt att anställdas balans mellan arbete och familjeliv fungerar. I rapporten har 

två modeller formats för att ge arbetsgivare olika alternativ för att hjälpa sina anställda 

med balansen och på så sätt få ett framgångsrikt företag.  

Den första modellen, modell 1, är en direkt modell för arbetsgivaren som bygger på att 

kunna integrera arbete och familjeliv genom att ha en anställd barnskötare  i 

företagsbyggnaden. Den andra modellen, modell 2, är en indirekt modell där företag 

sponsrar anställda med hushållsnära tjänster och därigenom hjälpa familjer med det 

obetalda arbetet i hemmet och ge den anställda valmöjligheten att själv få bestämma hur 

deras balans kan förbättras även om det inte gäller just vardagskombinationen med 

barnen. 

Rapporten visar att modell 1 med barnskötare kan erbjuda ett bra komplement till 

förskolans ”tidiga” stängningstider, mindre stress och mer tid för familjen för 

arbetstagare. Modellen erbjuder dock ett smalt lösningsalternativ till en liten målgrupp. 

Modell 2 kan däremot erbjuda en förbättrad balans för en bredare målgrupp där 

anställda både kan få mer tid med familjen och hjälp i hemmet som därigenom ger 

bättre balans mellan arbete och familjeliv. Modellen kan dock anses vara dyr för många 

företag. Modell 1 lämpar sig bäst på företag där många anställda har barn och där de 

anställda regelbundet arbetar på företaget. Modell 2 lämpar sig oftast bäst på företag där 

de anställda ofta arbetar på annan ort och därigenom har svårt att få med sig barnen till 

arbetet. 

En enkät gjordes för att undersöka de två modellernas teori om kravbild för lämplighet 

och intresset från de anställda för modellerna. Vår enkät skickades ut till ett 

managementbolag och resultaten styrker teorierna om lämplig kravbilden för varje 

modell och att för bolaget skulle modell 2 vara bäst då anställda ofta är utspridda hos 

kund.  

Rapporten konstaterar att de två modellerna kan erbjuda ett bra lösningsalternativ på 

symptomen, men det verkliga problemet är arbetstiderna. I det flesta brancher i Sverige 

måste anställda vara, i princip, konstant nåbara, någonting anställda och arbetsgivare  

måste acceptera om branscherna ska kunna konkurera i den globala marknaden med ett 

flertal låglöneländer (exempel Kina och Indien). Om Sverige vill fortsätta vara 

konkurrenskraftiga i en globaliserad värld är kunskap, effektivitet och kreativiteten vårt 

bästa vapen. Därför måste Svenska arbetsgivare se till att anställda får en fungerande 

balans mellan arbete och familjeliv så att vi kan förbli mer effektiva och kreativa och 

därigenom konkurrenskraftiga globalt. 
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Abstract 

During the last decade a great change has occurred in families attitude towards work. 

The traditional working day of 8-hours is no longer the norm, and the emerging 

information and communication technology allows an employee to get access to all 

work 24/7. One consequence of these changes is that the demand for family related and 

household services has increased for both men and women. The report has shown 

research and studies indicating that the negative effects that a not functional work-life 

balance entails, both the negative consequences for workers and employers. It is 

therefore important that employers allow employees work-life balance to function. The 

report has shown two models, shaped to give employers options to help their employees 

work-life balance resulting in have a successful business. 

The first model, model 1, is a direct model for the employer based on being able to 

integrate work and family by having an employee nanny in the business building. The 

second model, model 2, is an indirect model where the company is sponsoring recourses 

that would help families with the unpaid work at home and give the employee the 

option of deciding them self in how work-life balance can be improved even if it does 

not include the everyday combination with the children 

The report shows that model 1 with the nanny can offer a great addition to the pre-

school 'early' closing times, less stress and more family time for workers. The model, 

however, offers a narrow solution alternative to a small audience. Model 2 can, 

however, offer an improved balance to a wider audience where employees can both get 

more time with family and help at home, which enables a better balance between work 

and family. The model can however be considered a expensive solution for many 

companies. Model 1 is best suited to companies where many employees have children 

and where employees regularly work at the company. Model 2 is best suitable in 

companies where employees often work at another location and where employees have 

difficulty in getting the children to work. 

A survey was done to investigate the two models' theory of requirement image for 

suitability and the employees interest for the models. Our survey was sent to a 

management company and the results prove the theories about the requirement image of 

each model and that the company would be best off with model 2 because employees 

are often at the customer. 

The report notes that the two models may offer a good alternative solution to the 

symptoms, but the real problem is  the working times. In most industries in Sweden 

employees must be, in principle, constantly reachable, something employers and 

employees must accept if industries are to compete in the global market with a variety 

of low-wage countries (eg China and India). If Sweden wants to remain competitive in a 

globalized world knowledge, efficiency and creativity are our best weapons. Therefore 

must Swedish employers ensure that employees have a functional work-life balance so 

that we may remain more effective and creative and therefore being competitive 

globally. 
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1. Introduktion 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har det skett en dramatisk förändring på arbetsmarknaden 

och de demografiska
*
 profilerna för anställda. Förr hölls kvinnor tillbaka från arbetet 

och familjen fick förlita sig på den manliga ”försörjaren” (European saftey and health  

agency 2012; Frone et al. 1996). I nuläget består majoriteten av alla familjer av antingen 

två inkomsttagare eller en ensamstående försörjande förälder (Allen et al. 2000; Frone 

et al. 1996). För anställda som arbetar på företag krävs ofta en ständigt ökad flexibilitet 

och produktivitet där anställda förväntas prestera allt mer med en mindre insats 

(Kotowska et al. 2010; Maxwell och McDougall 2004; Ulrich 1998). Den traditionella 

”guldklockan”, då personer tog anställning och gick i pension i samma företag, har i 

nuläget bytts ut mot en instabil ekonomisk miljö med få fasta jobbgarantier (Kotowska 

et al. 2010). Den anställdas syn och förväntningar på arbetet har också förändrats, nu är 

ett livs långt lärande, person- och karriärutveckling samt en medvetenhet om en balans 

mellan arbete och familjeliv i stor utsträckning en självklarhet (European saftey and 

health agency 2012). Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, 

den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan 

få tillgång till allt arbete 24/7 (European saftey and health  agency 2012). Företag har 

anammat förändringarna och ändrat sin inställning mot ett mer flexibelt arbete 

(Maxwell et al. 2004). En följd av dessa demografiska och arbetsrelaterade trender är att 

efterfrågan på familjerelaterade- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och 

kvinnor (European saftey and health agency 2012). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att forma och utreda två olika modeller för att förbättra balansen 

mellan arbete och familjeliv för anställda som arbetar i ett flertal olika branscher i 

Sverige. De två modellerna syftar till att ta reda på: ”Vad kan företag i Sverige bidra 

med för att anställdas balans mellan arbete och familjeliv förbättras så att både 

arbetsgivare och arbetstagare blir vinnare?”  

 

1.3 Avgränsning 

Rapporten är upplagd för att enbart utreda de två modellernas påverkan på anställdas 

balans mellan arbete och familjeliv. Andra modeller som kan appliceras för förbättrad 

balans kommer inte tas upp i rapporten. Spekulationer och teorier om varför statistiken 

                                                 
*
 Demografisk = befolkningslära; befolkningsstatistik 

 

 

Rapporten kommer fokusera på det sociala ansvarstagandet företag har mot sina 

anställda med inriktning balans mellan arbete och familjeliv. I rapporten skildras 

exempel utdragna från IT/säljbolag och managementbolag men även andra företag kan 

relateras till rapporten.   
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och arbetsmarknaden ser ut som den gör gällande kvinnor och mäns arbetstimmar och 

jämställdhet kommer inte heller att diskuteras här.  

 

1.4 Begrepp 

 Familjeliv kommer att hänvisas till tiden med och logistiken kring familjen samt 

det obetalda arbetet i hemmet. 

 I rapporten kommer termen förskola innefatta barn som är mellan 1-6 år. 

(Förskola är en hopslagning av de gamla termerna ”dagis” och 

”sexårsverksamhet”) 
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2. Metod 

 

2.1 Litteraturstudie 

Först gjordes en förstudie där en kartläggning över jämställdhet gjordes för att få en 

uppfattning av hur ”spelplanen” ser ut för män och kvinnor.  Kartläggningen skedde via 

en litteraturstudie på Kungliga biblioteket, statistikläsning och research från databaser 

på internet för att utreda vilka faktorer som påverkar vardagssituationen. Därefter kunde 

frågeställningen diskuteras och formas för att landa inom temat ”balans mellan arbete 

och familjeliv”. Därefter studerades ett flertal studier och forskningsresultat om 

konsekvenserna av en obalans mellan arbete och familjeliv. De två modellerna som 

presenteras i rapporten formades i samband med litteraturstudien och flera empiriska 

studier så att modellerna svarade på den givna frågeställningen under rubriken ”Syfte 

och frågeställning”.    

 

2.2 Empirisk studie 

En kvalitativ studie gjordes där representanter från jämställdhetsavdelningen från ett 

IT/säljbolag och två stycken managementbolag intervjuades. Intervjuernas syfte var att 

ta reda på vad företagen tycker om jämställdhet och balans mellan arbete och familjeliv. 

Intervjuer kan genomföras ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. En 

semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla intervjuade och där 

frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det semistrukturerade uppläget valdes för att det 

ger människor samma chans att säga sin åsikt om samma frågor. En mindre intervju 

utfördes även med Rebecca Lucander (VD för Allbright
*1

) efter att hon gett en 

föreläsning om jämställdhet på KTH. Dessutom fick vi chansen att ställa några frågor 

rörande balansen i ett mindre möte med jämställdhetsministern Nyamko Sabuni efter att 

hon deltagit i en debatt på KTH (2012) angående jämställdhet. Intervjumaterialet 

användes till utformningen av de två modellerna. 

För att kontrollera att teorin som modellerna bygger på stämmer överens med ett 

svenskt företag utfördes en enkät. Enkäten togs fram i sammarbete med ett av 

managementbolagen som intervjuades, och lanserades även i bolaget. Enkäten bestod 

först utav några ”gallringsfrågor” för att sedan delas upp i två rubriker med fokus på var 

enskild modell.  Enkäten var internetbaserad och skickades ut i ett e-mail till alla ca 600 

anställda på managementbolaget. Svarsfrekvensen var lite över 350 personer där minst 

150 personer svarade på varje fråga. Därifrån kunde en slutsats dras tillsammans med en 

diskussion angående modellernas påverkan på jämställdhet.  

                                                 
*
 Allbrigt är ett informationsföretag var mål är att ta fram och belysa konkreta åtgärder som kan bidra till 

att minska institutionella hinder samt att öka andelen kvinnor på chefsbefattningar, i ledningsgrupper och 

i förlängningen i styrelserna. 
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3. Teori och Analys för utformningen av de två modellerna 

 

3.1 Teori 

Det finns ett flertal forskningsresultat som styrker att obalans mellan arbete och 

familjeliv ger många negativa konsekvenser. Många studier skiljer sig dock i resultat 

angående om de negativa konsekvenserna påverkar män och kvinnor lika mycket eller 

inte.  Canivet et al. (2010) fann i en svensk studie att obalans mellan arbete och 

familjeliv är starkt sammankopplat med utbrändhet. Obalansen var vanligare hos män, 

men för kvinnor var konsekvensen mer förknippad med utmattning. Kossek och Ozekis 

(1998) visade i en studie att obalans mellan arbete och familjeliv är sammanlänkat med 

en negativ inverkan på jobbtillfredsställelsen. Resultatet visade också att för kvinnor var 

den negativa påverkan större.  Frone et.al. (1996) utförde en studie som utforskade 

sambandet av kombinationen mellan arbete och familjeliv och hur det påverkade hälsan. 

Resultaten visade att obalans mellan arbete och familjeliv är ofta förknippad med 

depression, dålig mental hälsa och ett tungt alkoholmissbruk. Det är värt att påpeka att i 

denna studie var det inte någon större skillnad på svaren mellan könen. Rupert, 

Stenvanovic och Hunley (2009) utforskade sambandet av obalans mellan arbete och 

familjeliv gentemot utbrändhet. Studien utfördes på en grupp arbetande psykologer, där 

resultaten indikera att obalans är starkt förknippade med utbrändhet. Mer specifikt blir 

konsekvenserna följande: lägre personliga prestationer, större känslomässig utmattning 

och en ”avhyvling” av ens personlighet (depersonalisering). Dock, så upptäcktes inga 

skillnader mellan könen i resultaten. För att ta reda på om det är någon skillnad mellan 

kvinnor och mäns efterföljande konsekvenser av en obalans mellan arbete och familjeliv 

utförd Rose et.al (2007) en större undersökning. Resultatet konstaterade att båda kön får 

erfara de negativa konsekvenserna av obalans mellan arbete och familjeliv, dock så 

påverkas kvinnor negativt i en större utsträckning. 

Obalans mellan arbete och familjelivet kan ses som en stressfaktor för många personer 

(Frone et al. 1996). Forskning har påvisat och dokumenterat att konflikter i balansen har 

ett antal negativa konsekvenser för den enskilde anställde, några av dessa är följande: 

 

 Dålig mental och fysisk hälsa 

 Lägre jobbtillfredställelse 

 Högre nivåer av stress 

 Högre nivåer av känslomässig utmattning 

 Hög ångest- och depressionsrisk 

 Dålig aptit och hög trötthet 

 Ökad risk för tungt alkoholintag  

 

Konflikter i kombinationen mellan arbete och familjeliv är inte enbart negativa för 

arbetstagare utan är också negativa för arbetsgivare (Rose et al. 2007). Obalans mellan 

arbete och familjeliv har visat sig vara associerade med: 
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 Minskad jobbtillfredställelse hos den anställda 

 Ökad personalomsättning och ökad frånvaro 

 Lägre prestationsnivåer och ökade stressnivåer 

 En ökad vilja att lämna företaget 

 

Ovanstående studier och punkter belyser vikten av en fungerande balans mellan arbete 

och familjeliv. Enligt Ulrich (1998) gäller att företag som inte kan få sina anställda att 

engagera sig fullt ut kan inte nå framgång. 

 

3.2 Sverige idag 

Genom åren från 50-60–talet har det skett en långsam förändring i attityden kring vem 

som ska stanna hemma och vem som ska arbeta mellan mannen och kvinnan (Statistiska 

centralbyrån 2012). Ett mått som används för att mäta skillnaden är utnyttjandet av den 

betalda föräldraledigheten. Männens uttag av föräldrapenning ökar sakta och ligger idag 

på 22 procent (Försäkringskassan 2012). Under bilagor finns statistik på skillnaderna på 

uttag av föräldrapenning från 70-talet.  Med små steg går Sverige i rätt riktning men 

fortfarande är det en tredjedel av de sysselsatta kvinnorna och var tionde sysselsatt man 

som arbetar deltid (Statistiska centralbyrån 2012). Kvinnors arbetstid påverkas av 

antalet barn och yngsta barnets ålder. Männens arbetstid påverkas inte av detta 

(Nordström 2010).  

Det finns tre större aktörer som erbjuder hjälp till med balansen mellan arbete och 

familjeliv till en svensk anställd; staten, privata företag och den anställdes egen 

arbetsgivare.   

 

Staten 

Från staten erbjuds bl.a. försäkringskassan och på försäkringskassans hemsida står bland 

annat: ”Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med 

sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.” 

Försäkringskassan ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst 

delat med 365 (Försäkringskassan 2012). För mer information angående 

försäkringskassan se bilagor. 

 

Privata företag 

Alla privatpersoner har möjligheten att utnyttja RUT-och ROT-avdragen för att 

ytterligare underlätta balansen mellan arbete och familjeliv. Husarbete är ett 

sammanfattande begrepp för RUT och ROT-arbete (Skatteverket 2012). För mer 

information angående RUT och ROT se bilagor.  
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Vad säger arbetsgivare? (Inhämtat från intervju) 

Från intervjuer med två stycken managementbolag och ett IT/säljbolag konstaterade 

samtliga att de flesta arbetsgivare inom konsult och IT branschen försöker hjälp sina 

anställda med att betala ut mellanskillnaden från försäkringskassa så att den anställda 

erhåller 80 % eller mer av sin lön. De flesta företag hjälper även balansen med hjälp av 

flexibla arbetsförhållanden där den anställda inte måste vara på kontoret hela tiden. Från 

intervjuerna konstaterades att familjefrågor spelar en större och större roll för anställda i 

dagens samhälle eftersom arbete och familjeliv blir mer och mer integrerat med 

exempelvis ”24/7 mail” och smarta telefoner som möjliggör att en anställd är, och i 

många fall förväntas vara, konstant nåbar. Det som också konstaterades från 

intervjuerna var att många föräldrar tvingas sluta arbetet tidigare för att hämta barnen 

och sedan arbeta hemifrån på kvällstid. En process som kunde upplevas som krävande 

och tärande på bland annat hälsan, äktenskapet och psyket enligt personerna som 

intervjuades.  

Efter en föreläsning på KTH (2012) av Rebecca Lucander VD för Allbright 

konstaterade hon att föräldrar måste själva vara beredda på att lägga ner ca 50 000-60 

000 kr om året på hushållsnäratjänster för att båda föräldrarna ska kunna satsa på sin 

karriär. Påstående fick även samtycke utav KTH:s jämställds och mångfaldssamordnare 

Christina Sternerup under föreläsningen. I en kort intervju på KTH (2012) med 

jämställdhetsministern Nyamko Sabuni konstaterade hon att genom att ge anställda mer 

hjälp med det obetalda arbetet i hemmet och genom att bygga ut barnomsorgen 

förbättras inte bara balansen mellan arbete och familjelivet, utan även så skulle mer 

kvinnor kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Jämställdhetsministen menade att det är i 

större utsträckning kvinnor som tar hand om de obetalde arbetet i hemmet och genom 

att hjälpa familjer tar man bort ett av de ”glastak” som hindrar kvinnor från att ta 

anställning och på så sätt skulle Sverige bli mer jämställt.   

 

3.3 Problemet 

Från ovanstående forskning, teori och empirisk studie kan det konstateras att en 

fungerande balans mellan arbete och familjeliv är väldigt viktigt för både arbetsgivare 

och arbetstagare. Med allt mer kvinnor och män som etablerar sig på arbetsmarknaden i 

dagens Sverige blir den uppenbara problematiken för anställdas balans: ”Hur får jag mer 

tid med, och vem tar hand om familjen och hemmet?”. Då de negativa konsekvenserna 

för arbetstagare är sammankopplade med de negativa konsekvenserna för arbetsgivare 

blir svaret på frågan kring anställdas balans även svaret på frågan  i ”Syfte och 

frågeställning”. De två modellerna som ska utformas ska alltså ge anställda mer tid med 

familjen och hjälpa anställda med hushållssysslorna.   

De två utformade modellerna representerar därför en direkt respektive en indirekt 

modell. Den ena modellen, modell 1, är en för arbetsgivaren en direkt modell som 

bygger på att kunna integrera arbete och familjeliv genom att möjliggöra för anställda 

att ta med barnen till arbetet. Den andra modellen, modell 2, är en indirekt modell som 

vill hjälpa familjer med det obetalda arbetet i hemmet och ge den anställda 

valmöjligheten att själv få bestämma hur deras balans kan förbättras även om det inte 

gäller just vardagskombinationen med barnen.  
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4. De två modellerna 

 

 

 

 

 

4.1 Modell 1. Anställd barnskötare i byggnaden  

Modell 1 är en direkt modell för arbetsgivaren och går ut på att det finns en eller flera 

anställda barnskötare som arbetar i företagsbyggnaden. Barnskötarens uppgift är att 

passa anställdas barn och tanken är att tjänsten bland annat ska fungerar som ett 

komplement till förkolan som har sina stängningstider vid kl. 15.00-17.00 medan 

arbetslivets ”stängningstider” i de flesta fallen är vid ca kl. 17.00-19.00. Då 

barnskötaren är tänkt att fungerar som ett komplement kommer förskolans alla 

regelverk angående barnomsorgen inte att gälla. Barnomsorgen kan i grova drag 

jämföras med Ikeas ”lekrum”. Den tänkta målgruppen som ska utnyttja tjänsten är 

anställda med barn mellan 0-12 år och företag som tjänsten bäst kan tillämpas på är 

enligt Hein och Cassirer (2010) följande: 

 

 Där många anställda har barn 

 Där många anställda är på samma plats 

 När personalfrånvaro kan leda till omfattande kostnader för organisationen 

 Där det är möjligt för de flesta att ta med sina barn till kontoret 

 Långa arbetstimmar på kontoret 

 De anställda har ovanliga arbetstimmar eller skift  

 

Skulle en barnskötare vara ett steg i rätt riktning för att förbättra kombinationen av 

arbete och familjelivet så att de negativa effekterna utav en dålig kombination som 

beskrivits i teorindelen minskar? Nedan beskrivs några för- och nackdelar med modell 1 

för både arbetsgivare och arbetstagare.    

 

Fördelar för arbetstagare 

 Minskad stress – föräldrarna slipper stressa till förskolan som stänger ”för 

tidigt”.  

 Extra tid med barnen – föräldrar kan äta lunch tillsammans eller träffa barnet 

under fika pauser.  

 

Nackdelar för arbetstagare 

 Logistiska problem – transport av barnet till arbetet. 

I detta kapitel kommer de två modellerna för förbättrad balans mellan arbete och 

familjeliv att introduceras. För- och nackdelar kommer att presenteras tillsammans 

med vilka målgrupper och företag modellerna riktar sig till. Ett resonemang kommer 

sedan föras om varje modell med syftet att få ett helhetsperspektiv av respektive 

modell och svara på rapportens frågeställning.  
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 Minskade valmöjligheter – små valmöjligheter att påverka vem som ska passa 

dina barn. 

 Distraktioner – det finns en möjlighet att barnomsorgen på arbetsplatsen kan 

vara mycket störande för de anställda, både genom hög ljudnivå och om föräldern 

ofta tittar förbi p.g.a. antingen vilja umgås med barnet eller för att barnskötaren 

upplevs som ”inte tillräckligt bra” vilket kan leda till att föräldrarna går förbi för 

att påpeka saker kontinuerligt (Mayhew 2010). 

 

Fördelar för arbetsgivare 

 Goodwill – förbättrad företagsimage (Cassier och Hein 2010). 

  Locka potentiella nya anställningar – företaget blir en attraktivare arbetsplats 

då familjefrågan spelar en stor roll i många personers val av arbetsplats (Cassier 

och Hein 2010). 

 Effektivisering – ökning av produktivitet och arbetsinsats och lägre omsättning 

av personalen (Cassier och Hein 2010).  

 

Nackdel för arbetsgivare 

 Ansvar – arbetsgivaren har ansvar för att barnomsorgen fungerar som den ska. 

Om fel och krångel uppstår kommer sannolikt de anställda att skylla på både 

arbetsgivaren och barnskötaren. Detta är ett säkert sätt att förstöra relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare (Mayhew 2012). 

 Kunskap – kan vara svårt at bedriva och kan därför kräver att någon inom 

personalavdelningen har kunskap på området (Mayhew 2012). 

 Kostnaden – kan vara dyrt att bedriva vid varierande beläggning. 

 

Resonemang 

Forskningen som hänvisas i kapitel 3.3 kring obalans mellan arbete och familjeliv 

påvisar en ökad stress och utbrändhet som några av de negativa konsekvenserna 

arbetstagare utsätts för. I intervjuerna med företag inom IT/sälj och management 

konstaterades det att en av stressfaktorerna för anställda var förskolans tidiga 

stängningstider. Dels för att det var svårt att hinna i tid och dels för de sena kvällarna 

där de anställda fick ta igen förlorad arbetstid. Modell 1 skulle kunna lösa de problemen 

genom att vara ett bra komplement till förskolan om logistiken med barnen till arbetet 

inte är allt för krävande. Andra akutfall då jobbet kallar och den anställde inte har någon 

egen barnvakt tillgänglig kan också avhjälpas med en barnskötare.  

En nackdel med modellen är att den inte erbjuder en så bred infallsvinkel på alla 

anställdas problem och med få valmöjligheter. I många fall handlar anställdas 

stressfaktor kanske inte nödvändigtvis om just barnpassning utan om exempelvis de 

obetalda arbetet i hemmet och logistiken runt familjen. På detta problem kan inte modell 

1 bidra med någon direkt lösning till arbetstagare.   
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Logistiken runt hämtningen av barnet från förskola till arbetsplatsen är just en annan 

nackdel med modellen. Detta ska dock vägas mot fördelen att kunna fortsätta arbeta 

ostört på arbetet istället för att arbete hemifrån. 

För arbetsgivaren var några konsekvenser utav konfliken mellan arbete och familjeliv 

ökad personalomsättning, minskad jobbtillfredsställelse och prestationsnivå. Alla 

faktorer som leder till sämre engagemang vilket leder till ett mindre framgångsrikt 

företag (Ulrich 1998). Enligt Hein och Cassirer (2010) som arbetar för ”International 

Labour Organization” visar de i sin rapport ”Workplace solutions for childcare” att 

företag som erbjuder barnomsorg på arbetet skulle få en lägre personalomsättning, ökad 

jobbtillfredsställelse och produktivitet. Argument som på ett bra sätt visar att genom att 

erbjuda barnomsorg på arbetet kan de negativa konsekvenserna utav konflikter mellan 

arbete och familjeliv minska. I åtanke vid Hein och Cassirer:s studie måste man komma 

ihåg att rapporten är skriven i ett land där barnomsorg inte är tillhandhållet ifrån staten 

som i Sverige. En anställda i Sverige har inte exakt samma situation som en anställd i 

exempelvis USA gällande barnomsorg men på många sätt är situationen ändå lika. 

En annan aspekt på modell 1 är att en anställd barnskötare kan komma att legitimera 

arbetsgivare att kräva att den anställda ska arbeta mera eftersom de har möjlighet att 

utnyttja barnomsorgen. Detta skulle då öka stressfaktorn och utbrändheten. Man kan 

även hävda att arbetsgivare tar en stor risk då infektionsrisken kan öka på arbetsplatsen 

om barn går från förskola till företagsbyggnaden. 

Värt att nämna är att i tidskriften Fortune år 2011 listades de "100 bästa företagen att 

arbeta för" där 25 stycken av dessa arbetsgivare erbjuder barnomsorg på plats och 

sjukvård vilket troligtvis är en av anledningarna till varför dessa företag anses vara de 

bästa att arbeta för (Mayhew 2012). Då ska man även här ha i åtanke att många av dessa 

företag finns i länder där staten inte vidhåller med barnomsorg.  

Skulle då en anställd barnskötare bidra med att anställdas balans mellan arbete och 

familjeliv förbättras så att både arbetsgivare och arbetstagare blir vinnare? Ovanstående 

resonemang tillsammans med de för- och nackdelar som har presenteras, belägger att 

modell 1 kan ge mer tid med familjen och minskad stress, faktorer som påverkade den 

anställdas balans. Däremot hjälper modellen inte direkt familjer med sysslorna i 

hemmet, en viktig faktor för anställdas balans. Modell 1 kan ge en minskning av de 

negativa konsekvenserna som konflikter mellan arbete och familjeliv efterlämnar för 

både arbetstagare och arbetsgivare, dock för en smal målgrupp.  

För att kontrollera att teorin som modellen bygger på stämmer överens med svenska 

företag och för att undersöka intresset av modellen skapades en enkät som skickades ut 

till ett managementbolag. I kapitel 5 presenteras mer om enkäten och dess resultat som 

belyser vad ett svenskt managementbolag anser om modellerna. 
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4.2 Modell 2. Sponsring av hushållsnäratjänster 

Kan anställda som får sponsring av hushållsnäratjänster få en bättre balans mellan 

arbetet och familjelivet och därmed även vara mer hälsosam? Är samma anställd 

dessutom mer engagerad och produktiv? Konsekvenser som leder till ett framgångsrikt 

företag (Ulrich 1998). I ett försök att besvara dessa frågor så har en studie genomförts 

av Horizons och Ladge (2010) för att undersöka fördelarna med att använda 

hushållsnäratjänster sponsrade av arbetsgivaren. Studien omfattade 4,000 arbetande 

vuxna. En grupp föräldrar med barn under 13 hade tillgång till hushållsnäratjänster 

sponsrade av arbetsgivaren som innebar: barnomsorg på plats, back-up omsorg 

(barnpassning hemma) och vuxen/äldre omsorg. Den andra gruppen hade inte tillgång 

till dessa tjänster genom deras arbetsgivare. Studien utfördes i ett land där barnomsorg 

inte är tillhandhållet av staten och undersökte följande inom varje grupp: 

 

 Effekten av stress och sömnbrist 

 Fysisk och psykisk hälsa 

 Anställdas engagemang och produktivitet 

 

Resultaten visade att de anställda med tillgång till de hushållsnäratjänsterna sponsrade 

av arbetsgivaren var friskare är sina motsvarigheter. Bland många intressanta resultat 

visade studien följande: 

Anställda med stöd: 

 löpte 20 procent mindre risk att ha missat en dag på jobbet under de senaste sex 

månaderna. 

 löpte 31% mindre risk att rapportera förlorad produktivitet 

 var mer engagerade i deras arbete än de utan. 

 rapporterade 25% mindre personlig oro för hälsan 
 

Anställda utan stöd: 

 var nästan en tredjedel mer benägna att rapportera sig vara nedstämd eller 

deprimerad under den senaste månanden. 

 tre gånger större risk att behandlas för högt blodtryck eller diabetes. 
 

 

Studien fann bevis för att hushållsnäratjänster sponsrade av arbetsgivaren hade en 

mätbar positiv effekt på hälsan, välbefinnande och engagemanget från sina anställda. 

Alla punkter som en obalans mellan arbete och familjeliv vidrör. Arbetsgivare behöver 

främja en företagskultur som uppmuntrar balans mellan arbete och familjeliv för att 

förbli konkurrenskraftiga (Dr. Ladge 2010).  Så vad kan företagen i Sverige erbjuda sina 

anställda beträffande hushållsnäratjänster? 
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Modell 2 syftar till att företaget har ett kontrakt med ett konsultbolag som säljer 

hushållsnäratjänster (ex. Hemfrid eller Circles). Företagen kan hjälpa sina anställda 

genom att antingen subventionera tjänsterna till de anställda vid inköp av servicen eller 

så köper företget X antal servicetimmar av hushållsföretaget som till exempel HR 

avdelningen delar upp bland de anställda efter ett visst system. Företag som tjänsten 

bäst kan tillämpas på är enligt Hein och Cassirer (2010) följande: 

 

 När arbetskraften är utspridd 

 När det är svårt att få med sig barnen till jobbet 

 När arbetsplatsen inte är lämplig för barn 

 I ett litet företag, med otillräcklig personal för att rättfärdiga ett komplext system 

skulle ett kupong baserat system vara att önska 

 

 Nedan finns de vanligaste hushållsnäratjänster som erbjuds på marknaden: 

 

 Barnpassning (där även barnhämtning ingår om så efterfrågas) 

 Städhjälp 

 Tvätt/strykning 

 Matleverans 

 Trädgårdsarbete 

 Hantverkshjälp 

 

Det är viktigt att påpeka att den anställda inte kommer att behöva betala en förmånsskatt 

för den erhållna hushållsnäratjänsten på grund av att denna tjänst är särskilt reglerad och 

skattefri under dessa förhållanden (Skatteverket 2012). Företaget måste göra det tydligt 

att tjänsten bistår med hushållsnäratjänster som en förmån för de anställda, så att RUT-

avdraget ska vara gällande. Enligt skatteverkets hemsida så gäller följande för att en 

hushållsnäratjänst ska kunna räknas som en förmån: ”Hushållsarbete ger rätt till 

skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde 

om det utförs i en bostad.” Under rubriken bilagor finns ett exempel med RUT-avdrag 

för anställda med förmåner. 

I tabell 4.1 redovisas den ungefärliga kostnaden för respektive tjänst som 

hushållsföretagen erbjuder med RUT-avdrag. Tanken är att de egna företaget ska kapa 

en större del av dessa kostnader: 

 
Tabell 4.1. 
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Barnpassning 

Inom ramarna för barnpassning ingår numera i de flesta företagen även barnhämtning. 

Fördelarna är uppenbara, hämtning, lämning och passning av dina barn vid de tider som 

passar dig. En faktor som absolut skulle minsk många anställdas stressnivåer som var en 

av de negativa konsekvenserna av dålig kombination mellan arbete och familjeliv. 

Att lämna ut sina barn till en annan person är för många en skrämmande tanke. De 

större hemtjänstföretagen har därför en rad gallringsprocesser innan en barnskötare 

anställs av föräldrar där bland annat intervjuer och koll mot polisregister ingår. 

 

Städhjälp 

Även här är fördelarna uppenbara och stressnivån hos den anställda kan minska 

betydlig. Precis som med barnhämtning gällande förtroendebiten så är det standard för 

de större arbetsgivarna att kontrollerar sin personal mot polisregistret och att kunden får 

träffa personalen på en intervju innan själva abonnemanget sätts igång.  

 

Matleverans 

Många personer finner stress vid valet av och inköp av mat. Matleveransen innebär en 

matkassa varannan vecka som är planerad att räcka till middagarna under vardagarna. 

 

Tvätt/strykning 

Städabonnemangstjänsten går ut på att personen själv får välja hur hushållssysslorna ska 

fördelas över de köpta timmarna. I normala fall brukar kläderna lämnas och tvättas hos 

en firma men vid abonnering från Hemfrid till exempel lämnar inte kunden av sina 

kläder för tvätt, strykning etc. utan hemfridsarbetarna kommer hem till kunden där allt 

arbete utförs.    

 

Trådgårdsarbete och hantverkshjälp 

Enklare trädgårdsarbete utförs av exempelvis hemfrids personal och detta omfattar 

gräsklippning, ogräsbortaggning och dylikt.  

 

Läxhjälp 

En stressfaktor i många föräldrars kombination mellan arbete och familjeliv är att inte 

finns till hands för att hjälpa barnen i skolan. Läxhjälp är numera klassad som 

hushållsnäratjänst som kan underlätta för många familjer.  RUT-avdraget täcker 

läxhjälp för barn som går i grundskolan och läxhjälp erbjuds även för 

gymnasiestudenter.  
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Resonemang 

I Horizons och Ladge:s studie angående sponsring av hushållsnäratjänster ges tunga 

argument för att modell 2 verkligen kan minska de negativa konsekvenserna för både 

arbetstagare och arbetsgivare gällande kombinationen av arbete och familjelievt. Igen så 

måste man ha i åtanke att studien är utför i ett land där barnomsorg inte tillhandhålls av 

staten som i Sveige, men sponsring av hushållsnäratjänster ger arbetstagaren ett stort 

urval av valmöjlighet för att just den enskilldes kombination mellan arbete och 

familjeliv ska förbättras. I intervjuerna som utfördes på IT/säljbolag och 

managementbolag, som enligt teorin lämpar sig bäst för modell 2 konstaterades det att 

kombinationen mellan arbete och familjeliv var väldgt annorlunda för varje anställd. 

Modell 2 ger därför arbetsgivaren ökad flexibilitet så att varje anställds specifika 

stressfaktiorer från kombinationen av arbete och familjeliv ska fungera. 

Modell 2 är dock dyrare för företaget än vad modell 1 är. Säg att alla anställda i ett 

företag med 500 anställda fick 3 timmars stöd i veckan i 30 veckor om året. 

Arbetsgivaren sköt till 100 kr per timme utöver de förmånliga kontrakt som förhandlats 

fram. Det skulle innebära att arbetsgivren skulle behöva lägga ut ca 4,5 miljoner kroner 

per år, en siffra en barnskötare knappast skulle komma upp i.  

Skulle då sponsring av hushållsnäratjänster bidra med att anställdas balans mellan 

arbete och familjeliv förbättras så att både arbetsgivare och arbetstagare blir vinnare? 

Ovanstående resonemang tillsammans med de för- och nackdelare som har presenteras 

belägger modell 2 som en bra modell för företag som lämpar sig för modell 2:s kravbild. 

Modell 2 ger familjer mer tid med varandra och hjälper familjer med sysslorna i 

hemmet. De negativa konsekvenserna som konflikter mellan arbete och familjeliv 

efterlämnar för både arbetstagare och arbetsgivare får en bevisligen minskning.  

För att kontrollera att teorin som modellerna bygger på stämmer överens med den 

svenska företag utfördes en enkät på ett managementbolag. I kapitel 5 presenteras mer 

om enkäten och dess resultat som belyser vad ett svenskt managementbolag anser om 

modellerna. 
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5. Empirisk studie av modellerna 

 

 

 

5.1 Enkätanalys 

För att testa de två teorierna och intresset för modellerna på ett svenskt företag skapades 

en enkät. I enkäten valdes personer att kategoriseras efter, kön, ålder, roll i företaget och 

om personerna hade barn (och i så fall i vilken ålder) eller inte. Figurerna 5.1-5.4 nedan 

visar resultatet av fördelningen av de olika kategorierna i företeget. 

 

Fråga 1. Kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2. Ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2. Ålderskillnaden i företaget. Kategorin välj här representerar de som 

valde att inte svara. 

 

Figur 5.1. Könsfördelningen i företaget där totalt 365 anställda har svarat. 

 

Efter de utförda intervjuerna och ytterligare litteraturstudie gjordes en enkät med 

temat balans mellan arbetet och familj. Enkäten gjordes i samarbete med och 

lanserades i ett av de intervjuade konsultbolagen. 
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Fråga 3. Min roll i företaget 

 
 

 

 

 

 

 

Fråga 4. Mina barn är mellan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten delades sedan upp i två rubriker med fokus på var enskild modell.  

Under rubriken bifogat återfinns hela enkäten, nedan ges utvalda delar av enkäten. 

 

5.2 Modell 1 
I enkäten ställdes frågor som belyser storleken av problemet som uppstår av obalans 

mellan att kombinera arbete och barn. I figur 5.5 och 5.6 nedan urskils vad anställda 

tycker är det svåraste med, och hur ofta svårigheten uppstår att kombinera arbete och 

barn. 

 

 

Figur 5.4. Antal anställda med respektive utan barn. 

 

Figur 5.3. Antal chefer respektive anställda i företaget. 
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Fråga 5. Det jag upplever/tror är det svåraste med att kombinera barn och arbete 

   

 

 

 

 

Fråga 6. Hur ofta upplever/tror jag ovanstående svårigheter inträffar i snitt där 

arbete och familj blir svårt att kombinera 

 
 

 

 

 

 

Figurerna ovan bekräftar vad som påstods i intervjuerna angående problemet med 

förskolans tidiga stängningstider gentemot arbetslivets. Dessutom visar figur 5.6 att 

problemet uppstår ofta då ca 40 % av alla svarande att de upplever svårigheter ”några 

gånger i veckan” eller cirka ”en gång i veckan”. Detta styrker teorin som ligger till 

grund för modell 1. Anledningen till att många svara ”Välj här” tros är för att anställda 

utan barn inte tog intresse av frågan och svarade därför inte.  För att få en fördjupad 

analys och se vilken anställd som svarade vad se figurerna 9.22 och 9.23 i bilagor.  

 

I figur 5.7 utmålas vad anställda tycker angående om en barnskötare kan förbättra deras 

kombination mellan arbete och familj eller inte.  

 

Figur 5.6. Belyser hur ofta anställda upplever svårigheter med barn och 

arbete. Svarsalternativet ”Välj här” representerar de som valde att inte svara 

på frågan.  

 

Figur 5.5. Belyser vad anställda tycker är det svåraste med att kombinera barn och arbete 
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Fråga 10. Skulle en anställd barnskötare underlätta min vardagskombination 

mellan arbete och familj? 

 

 
 

 

 

. 

 

Resultatet ovan visar att det enbart är ca 24 % som ”instämmer helt” eller ”instämmer 

till viss del” på modell 1:s påverkan att förbättra kombinationen mellan arbete och 

familj. De 32 % som svarade ”Välj här” bör räknas till de som svarade att deras 

vardagskombination inte förbättras då de absolut flesta som svarade ”Välj här” är 

anställda utan barn. För en djupare analys av vem som svarade vad se figur 9.24 och 

9.25 i bilagor. Under bilagor finns även figur 9.26  med en mindre analys kring 

anställdas svar på fråga 13, om en barnskötare är positivt för företaget eller inte. 

 

Kommentarer från enkäten angående barnskötaren 

I Figur 5.8 nedan visas några kommentarer från enkäten angående modell 1. 

 

 ”Bra alternativ vid senare möten etc. som extra hjälp.” 

 ”I de fall det krisar är det bra att kunna ta med barnen till  

jobbet. Svårigheten är ju att jobbet inte alltid är på kontoret.” 

 ”Vill inte behöva ta med barnen till jobbet. Arbete och privatliv

 ska hållas åtskilda.” 

 ”Så länge inte alla bara dumpar barnen där för att alltid kunna

 jobba sent i så fall är det bättre att begränsa användningen, ty 

X antal timmar/vecka så får man fördela användningen”  

 ”Grundproblemet är inte att underlätta att man arbetar mer  

utanhitta ett förhållningssätt där det är ok att inte jobba dygnet  

runt.”  

 

Figur 5.8. I enkäten kunde de anställda fylla i sina egna kommentarer angående 

modell 1. Ovan följer ett slumpmässigt urval av några kommentarer.  

 

Figur 5.7. Vad anställda tycker om modell 1:s påverkan på kombinationen av arbete 

och barn. Svarsalternativet ”Välj här” representera de anställd som valde att inte 

svara på frågan.  
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5.3 Modell 2  
I figur 5.9 och 5.10 beskrivs vilka hushållsnäratjänster anställda helst vill ha hjälp med 

och om dessa tjänster skulle underlätta deras kombination mellan arbete och familj eller 

inte.  

 

Fråga 16. Följande tjänster skulle jag utnyttja 

 

 
 

 

 

 

Fråga 19. De tjänster som jag har valt ovan skulle underlätta min 

vardagskombination mellan arbete och familj? 

 

 
 

 

 

 

Från resultaten ovan ser vi en tydlig indikation att allt fler anställda är intresserade av 

modell 2 än modelle1 och upplever att deras vardagskombination mellan arbete och 

familj skulle förbättras med modellen. I figurerna 9.27 och 9.28 under rubriken bilagor 

åskådliggörs vilka anställda som har svart vad.  

 

 

 

Figur 5.9. Vilka tjänster anställda helst vill ha hjälp med. 

 

Figur 5.10. Modell 2:s påverkan på anställdas kombination mellan arbete och 

familjeliv. 
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6. Slutsats 

 

Enkäten lanserades i ett managementbolag som enligt teorin ska lämpa sig bäst för 

modell 2 då anställda inte vanligvis är på kontoret utan ofta är utspridd ute hos kund. 

Resultatet i enkäten styrker teorin då betydlig fler personer svarade att deras 

vardagskombination skulle underlättas mer av sponsring av hushållsnäratjänster (modell 

2) än av en barnskötare (modell 1). Enkäten visar att ca 70 % av alla anställda svarade: 

”instämmer helt” eller ”instämmer till viss del” på frågan om modell 2 skulle underlätta 

deras kombination mellan arbete och familjeliv. En siffra som verkligen indikerar att 

modell 2 är en bra modell för förbättrad balans mellan arbete och familjeliv för 

managementbolagets anställda. Enkäten styrker också de problem som beskrevs i 

intervjuerna, nämligen att hämtning och lämning från förskolan är ett stort problem för 

många anställdas kombination av arbete och barn. Enkäten styrker också att många 

anställda på ett managementbolag anser att hjälpa anställda med balansen mellan arbete 

och familjeliv är positivt för företaget. Detta kan tolkas som att företaget som hjälper 

sina anställda får en ökad goodwill. Enkäten säger att modell 2 är bäst för 

managementbolaget men modell 1 kan absolut vara att föredra för företag med modell 

1:s kravbild.  

På den ställda frågan: ”Vad kan företag i Sverige bidra med för att anställdas balans 

mellan arbete och familjeliv förbättras så att både arbetsgivare och arbetstagare blir 

vinnare?” under rubriken ”Syfte och frågeställning” är svaret att de två modellerna kan 

ge anställda mer tid med familjen och bistå med hjälp med sysslorna i hemmet. Faktorer 

som påverkar anställdas balans positivt och som därigenom påverkar arbetsgivare 

positivt så att båda partner kan bli vinnare. 

Det viktiga är att konstatera att det inte finns en specifik lösning för alla. Varje företag 

måste göra en unik kalkyl över just deras situation för att kontroller om de två 

modellerna är ett alternativ för dem. En enkät likt den som har presenteras i rapporten 

bör skickas ut åtminstone en gång vart tredje år om inte varje år för att ta hänsyn till de 

anställdas förändrade vardagssituation och den personalomsättningen som sker för att ge 

stöd till företagets kalkyl. Ett feedback system bör även upprättas för båda modellerna.  

Efter alla efterforskning och empiriska studier som gjorts i rapporten tillsammans med 

tidigare kunskaper från tre års utbildning inom maskinteknik kan det konstateras att de 

två modellerna kan erbjuda ett bra lösningsalternativ på symptomen, men det verkliga 

problemet är arbetstiderna. I det flesta brancher i Sverige måste anställda vara, i princip, 

konstant nåbara, någonting anställda och arbetsgivare  måste acceptera om branscherna 

ska kunna konkurera i den globala marknaden med ett flertal låglöneländer (exempel 

Kina och Indien). Om Sverige vill fortsätta vara konkurrenskraftiga i en globaliserad 

värld är kunskap, effektivitet och kreativiteten vårt bästa vapen (Svensson 2011). Vi i 

Sverige konkurrerar inte med låga priser. De negativa effekterna utav konflikter mellan 

arbete och familjeliv är alla punkter relaterade till hot mot effektivitet och kreativitet 

(Amabile 2010). Därför måste Svenska arbetsgivare se till att anställda får en 

fungerande balans mellan arbete och familjeliv så att vi kan förbli mer effektiva och 

kreativa och därigenom konkurrenskraftiga globalt. 
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7. Diskussion 

Här kommer det diskuteras vilka efterföljder det två modellerna kan ha på samhället. 

 

Efter att ha träffat jämställdhetsministern Nyamko Sabuni konstaterade hon att hjälpa 

familjer, speciellt kvinnor, med att kombinera arbete och familjeliv genom att erbjuda 

hjälp till det obetalda arbetet i hemmet och genom att bygga ut barnomsorgen leder det 

till att jämställdheten i Sverige kommer att öka. Jämställdhetsminister får även stöd för 

sitt påstående från Europeiska unionen, speciellt rörande barnomsorgen. Vad innebär då 

jämställdhet?  Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter i samhället vad gäller (Jämställdskola 2012):  

 

 Makt och inflytande 

 Ekonomiskt oberoende 

 Företagande, arbete och arbetsvillkor 

 Utbildning och utveckling 

 Ansvar för hem och barn 

 Frihet från könsrelaterat våld 

 

Från Europeiska unionen konstateras det att kvinnor ofta är den förälder som har störst 

ansvar för barnen vilket gör att brist på tillgång av prisvärd och pålitlig barnomsorg kan 

vara en viktig faktor i ojämlikhet mellan könen. Bristen kan leda till att kvinnors 

förmåga att arbeta undergrävs tillsammans med deras möjligheter till sysselsättning. I 

Europeiska unionen är barnomsorg erkänd som en kritisk faktor för att uppfylla sina mål 

om full sysselsättning och ett konkret sätt att undanröja hinder, så kallade ”glastaken”, 

för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden (Cassirer och Hein 2012). 

I Barcelona 2002 hölls ett toppmöte mellan EU:s alla regeringar där vissa mål för 

barnomsorgen fastlades för år 2010. Några av målen var att 33 procent av alla barn 

under tre år ska ha tillgång till pålitligt barnomsorg och när barnen är mellan 3 år och 

året man påbörjar sin obligatoriska skolgång ska 90 procent ha tillgång till pålitlig 

barnomsorg. Empiriska undersökningar från andra Europeiska länder visar att 

regeringar som stödjer barnomsorg oftast har en högre andel kvinnor på 

arbetsmarknaden och högre jämställdhet. De nordiska länderna är bra exempel som 

visar att länder som stödjer barnomsorg har en hög jämställdhet i landet (Cassirer och 

Hein 2012). 

 

Figur 7.1. Jämställdhetssymbol 



27 

 

8. Referenser 
 

 

ALLEN, D.T.et al. 2000. Consequences Associated With Work-to-Family Conflict: A 

Review and Agenda for Future Research. Journal of Occupational Health Psychology, 

Vol. 5, No 2, sid. 278-308.  

AMABILE,T.2010. The Three Threats to Creativity [online].[Läst 5 April 2012]. 

Tillgänglig från:  

http://www.ceo.com/flink/?lnk=http%3A%2F%2Fblogs.hbr.org%2Fhbsfaculty%2F201

0%2F11%2Fthe-three-threats-to-creativit.html&id=90897 

 

CANIVET, C.et al.2010. Conflict between the work and family domains and exhaustion 

among vocationally active men and women. Social Science & Medicine, Vol. 70/8, sid. 

1237-1245.  

 

European Agency for Safety and Health at Work. n.d. Family issues and work life 

balance [online]. [Läst 7 April 2012]. Tillgänglig från: 

http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-57-family-issues-work-life-balance 

 

FRONE, R.M., RUSSELL, M. och BARNES M.G.1996. Work-family conflict, gender, 

and health-related outcomes: A study of employed parents in two community samples. 

Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 1, No 1, sid. 57-69.  

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN. n.d. Socialdepartimentet [online]. [Läst 5 April 2012]. 

Tillgänglig från: 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/foraldrapenning 

 

HEIN, C och CASSIRER N.2010. Workplace solutions for childcare [online]. 

International Labour Organization. [Lästes 24 Mars 2012]. Tillgänglig från: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/pub

lication/wcms_110397.pdf 

 

KOTOWSKA, E.I.et al.2010. Second European Quality of Life Survey: Family life and 

work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 

sid.1-96. 

 

KOSSEK, E. E. och OZEKI, C.1998, Work-family conflict, policies, and the job-life 

satisfaction relationship: A review and directions for organisational behaviour –human 

resources research. Journal of Applied Psychology, Vol. 83, No 2, sid. 139-149 

 

 

LADGE, J. och ENGLISH, L. [online]. 2010. Enhanced employee health, Bright 

Horizons.2010. [Läst 14 April 2012]. Tillgänglig från: 

http://www.brighthorizons.com/email_images/webinar_06232010/Enhanced_Webinar_

06232010.pdf 

 

http://www.ceo.com/flink/?lnk=http%3A%2F%2Fblogs.hbr.org%2Fhbsfaculty%2F2010%2F11%2Fthe-three-threats-to-creativit.html&id=90897
http://www.ceo.com/flink/?lnk=http%3A%2F%2Fblogs.hbr.org%2Fhbsfaculty%2F2010%2F11%2Fthe-three-threats-to-creativit.html&id=90897
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/foraldrapenning
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_110397.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_110397.pdf


28 

 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTMANLAND. 2010. Jämställdskola [online]. [Läst 5 April 

2012]. Tillgänglig från: http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-

jamstalldhet/definitioner.shtml 

 

MAXWELL, A.G., och McDOUGALL, M.2004.Work-Life Balance: Exploring the 

connections between levels of influence in the UK public sector, Public Management 

Review, Vol. 6, No 3, sid. 377-393.  

 

MAYHEW, R. 2011. Ehow [online]. [Läst 3 April 2012]. Tillgänglig från: 

http://www.ehow.com/info_10070562_advantages-disadvantages-child-day-care-

workplace.html   

 

NORDSTRÖM, C. 2010. Statistiska centralbyrån [online]. [Läst 7 April 2012]. 

Tillgänglig från: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____297277.aspx 

 

ROSE, S., HUNT, T. och AYERS, B. Adjust the Balance: Literature Review Life 

Cycles and Work Life Balance [online]. [Läst 28 April 2011]. Tillgänglig från: 

http://www.equalworks.co.uk/resources/contentfiles/4912.pdf  

 

RUPERT, P., STEVANOVIC, P. och HUNLEY, H., Work-family conflict and burnout 

among practicing psychologists, Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 

40, 2009, sid. 54-61.  

 

SKATTEVERKET. n.d. Finansdepartimentet [online]. [Läst 2 April 2012]. Tillgänglig 

från: 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba120

2f95012080002966.html 

 

SVENSSON,Å.2011.Kreativitet för konkurrenskraft [online].[Läst 3 April 2012]. 

Tillgänglig från:  

http://www.teknikforetagen.se/Om_oss/Naringspolitiskt_program.pdf 

ULRICH, D.A mandate for human resources [online].[Läst 13 April 2012].  Harvard 

business review, Cambridge, 1998, Tillgänglig från: http://tinyurl.com/cve35bq 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/definitioner.shtml
http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/definitioner.shtml
http://www.ehow.com/info_10070562_advantages-disadvantages-child-day-care-workplace.html
http://www.ehow.com/info_10070562_advantages-disadvantages-child-day-care-workplace.html
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____297277.aspx
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html
http://www.teknikforetagen.se/Om_oss/Naringspolitiskt_program.pdf
http://tinyurl.com/cve35bq


29 

 

9. Bilagor 
 

9.1 Statistik 

 

Ersatta dagar för vård av barn 1974–2009 Antal dagar i 1000-tal och könsfördelning 

(%)  
Tabell 9.1 

År Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning 

  Antal Könsfördelning Antal Könsfördelning 

    Kvinnor Män   Kvinnor Män 

1974 19 017 100 0 689 60 40 

1980 27 020 95 5 3 042 63 37 

1985 33 193 94 6 4 156 67 33 

1990 48 292 93 7 5 731 66 34 

1995 47 026 90 10 4 890 68 32 

2000 35 661 88 12 4 403 66 34 

2005 42 659 80 20 4 421 64 36 

2009 47 839 78 22 4 489 65 35 

Ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption samt kontaktdagar  

ingår inte. 

Fr.o.m. 1995 periodiseras statistiken till det år då utbetalningen gjordes (Försäkringskassan 

2012). 
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Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets 

ålder och arbetstidens längd 2010  

Andel (%) av alla sysselsatta i respektive grupp  

Tabell 9.2 

Antal barn/ 

Yngsta barnets ålder 
Kvinnor   Män 

  Heltid Deltid   Heltid Deltid 

1 barn           

0 år 81 19   91 9 

1-2 år 56 44   90 10 

3-5 år 58 42   91 9 

6-10 år 60 40   94 6 

11-16 år 66 35   93 7 

2 barn           

0 år 67 33   92 8 

1-2 år 51 49   92 8 

3-5 år 49 51   93 7 

6-10 år 56 44   95 5 

11-16 år 62 38   94 6 

3 barn eller fler           

0 år 62 38   92 8 

1-2 år 44 56   92 9 

3-5 år 50 51   93 7 

6-10 år 51 49   92 8 

11-16 år 66 34   98 2 

Definitioner  

Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används 

personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid 
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9.2 Försäkringskassan 
Från försäkringskassans hemsida kan man läsa: ”Föräldrapenning är den ersättning 

föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta.  Den betalas 

ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Du kan ta ut föräldrapenning till och med ditt barn 

avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du 

ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år. 

 

Hur många dagar får man? 

Vid gemensam vårdnad har ni som är föräldrar rätt till 240 dagar var med 

föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar med sjukpenningnivå reserverade för var och en 

av er. 

Har du ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. 

De övriga kan en av er välja att avstå till den andra föräldern. Den som avstått 

föräldrapenningdagar kan ta tillbaka dagar som det ännu inte betalats ut ersättning för. 

Du hittar de blanketter du behöver nedan. 

Vid flerbarnsfödsel får ni ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första. Vid 

flerbarnsfödsel kan båda föräldrarna vara hemma samtidigt och få föräldrapenning. 

Föräldrapenningen kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en 

åttondels ersättning. Hur mycket föräldrapenning du kan ta ut per dag beror på hur 

mycket du arbetar i förhållande till normal arbetstid för en heltidsarbetande inom yrket. 

Hemma samtidigt - dubbeldagar 

Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. De 

dagarna kallas dubbeldagar. 

Föräldrarna kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Kom ihåg att dubbeldagarna inte ger 

några extra föräldrapenningdagar. Det innebär att om ni båda är hemma så kommer ni ta 

ut 2 dagar, en för varje förälder. Efter att barnet har fyllt ett år kan bara en förälder i 

taget ta ut föräldrapenning. 

Ni kan bara ta ut föräldrapenningdagar från era gemensamma 240 dagar med 

föräldrapenning och inte från de 60 dagarna som är reserverade. Det innebär att om ena 

föräldern avstår alla dagar till den andre föräldern så kan han eller hon inte ta ut 

dubbeldagar. 

För att ta ut dubbeldagar ska både du och den andra föräldern ansöka om dubbeldagar 

för samma datum och i samma omfattning. 

De dagarna som ni tar ut dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus. Det innebär 

att det för föräldrar som har tvillingar kan det vara mer fördelaktigt att ta ut 

föräldrapenning för varsitt barn istället för att ta ut dubbeldagar. 

Vem har rätt till föräldrapenning? 

Föräldrapenning betalas ut till barnets föräldrar eller till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som har vårdnaden om barnet. Föräldrapenning betalas också ut till den 

eller de som tar emot ett barn i syfte att adoptera det. Dessutom betalas föräldrapenning 

ut till den som bor tillsammans med föräldern och 

 har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern 
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 är eller har varit gift med föräldern 

 är eller har varit registrerad partner med föräldern. 

Hur gör jag för att få föräldrapenning? 

När du som är gravid besöker Mödravårdscentralen (MVC) får du ett moderskapsintyg. 

Intyget kan du skicka till Försäkringskassan. Det fungerar som en anmälan om 

föräldrapenning. När vi tagit emot intyget får du mer information om föräldrapenning 

från oss. 

Du kan anmäla och ansöka om ersättning direkt här på vår webbplats. Anmälan ska 

göras senast samma dag som du vill ta ut föräldrapenning. 

Hur stor är ersättningen? 

Föräldrapenningen har tre olika ersättningsnivåer - sjukpenningnivå, grundnivå och 

lägstanivå. 

 Sjukpenningnivå baseras på hur stora inkomster du har.   

 Grundnivå och lägstanivå ger dig ett fast belopp per dag. Ersättningen på 

grundnivån och lägstnivån är i de flesta fall lika stor och den är lika för alla. 

Har du barn som är födda före 2002 gäller andra regler. Kontakta vårt Kundcenter 0771-

524 524 för att få veta mer.  

Räkna ut din ersättning 

Föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst 

delat med 365. Du kan räkna ut hur mycket du får så här: 

Ta din sjukpenninggrundande inkomst. 

Multiplicera den med 0,97. 

Multiplicera igen med 0,8. 

Dela summan med 365. 

Resultatet är din ersättning per dag. 

Exempel: 

I exemplet räknar vi med en sjukpenninggrundande inkomst på 240 000 kronor 

240 000 x 0,97 = 232 800 kronor 

232 800 x 0,8 = 186 240 kronor 

186 240/365 = 510,24 kronor per dag (avrundas till 510 kronor).” 

 

 

9.3 Husarbete 
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. 

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med 

husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i 

bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. 

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden 

(småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. 
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Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men 

högst 50 000 kr per person och år.  

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad 

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att 

du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som 

utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad 

som dina föräldrar bor i.  

Vad räknas som husarbete? 

Följande räknas som husarbete:  

 reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)  

 hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt 

barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete) 

 

9.4 Förmåner 
Förmåner är all form av "ersättning för arbete" som man som anställd kan få i annat än 

kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat 

levnadskostnad åt en anställd.  

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är 

skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen 

schablonmässigt. 

 

Om man som anställd betalar för en skattepliktig förmån ska förmånsvärdet minskas 

med det belopp man betalat.  
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9.5 Enkätundersökning: Balans mellan arbete och fritid 
 

Följande stod i enkäten:  

Hej! För att ytterligare förbättra balansen mellan arbete och fritid på Accenture vill vi få 

er input. Tillsammans med två KTH studenter, Viktor Holmgren och David Ajena, 

utreder vi olika alternativ för att underlätta balansen mellan arbete och fritid för 

anställda på Accenture. Nedan finner du en enkel enkät som består av 21 frågor och tar 

dig max ca 5-7 min att besvara. Alla svaren behandlas anonymt! Tack för ditt bidrag! 
 

 

1. Kön 

Man  

Kvinna 

 

2. Ålder  

22-29  

30-35  

36-40  

41-45  

46-50  

50+ 

 

3. Min roll i företaget  

Anställd  

Chef 

 

4. Mina barn är mellan 

Jag har inga barn  

Jag planerar att få barn inom en snar framtid  

0-1  

2-5  

6-10  

11-18  

18 +  

 

5. Det jag upplever/tror är det svåraste med att kombinera barn och arbete  

Hämtning och lämning på skola/förskola/fritids  

Mitt barn blir sjuk  

Hämtning och lämning vid aktivitet  

Annat  

 

Om du svarat annat, vad syftar du på?  
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6. Hur ofta upplever/tror jag ovanstående svårigheter inträffar i snitt, där arbete och 

familj blir svårt att kombinera? 

Max en gång i månaden  

Ungefär varannan vecka  

Cirka en gång i veckan  

Några gånger i veckan 

 

7. Antal arbetstimmar jag jobbar per vecka i snitt  

~20-30  

~31-40  

~41-50  

~51-60  

~61 + 

 

8. Hur många procent av min arbetstid jobbar jag hemifrån per månad i 

snitt  

0%  

1-5 %  

6-10%  

11-20%  

21-30%  

31-40%  

41-50%  

50% + 

 

9. Hur många procent av min arbetstid upplever/tror jag att jag måste jobba hemifrån 

p.g.a. kombination mellan arbete och familj? 

0%  

1-5%  

6-10%  

11-20%  

21-30%  

31-40%  

41-50%  

51% + 

 

 

Rubrik 1. Ponera att det fanns en företagsanställd barnskötare som jobbade i ett 

separat rum i företagsbyggnaden. Barnskötarens uppgift är att passa anställdas 

barn och hjälpa till med läxhjälp om så efterfrågas 
  

10. Skulle en företagsanställd barnskötare underlätta min vardagskombination mellan 

arbete och familj?  

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt, Håller inte alls med 
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11. Jag skulle utnyttja möjligheten att låta en företagsanställd barnskötare som 

jobbade på min arbetsplats passa mina barn 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt  

Håller inte alls med 

 

12. Jag skulle vara beredd att betala en mindre summa för tjänsten 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt  

Håller inte alls med 

 

13. En företagsanställd barnskötare tror jag skulle kunna vara positivt för företaget  

Instämmer helt Instämmer  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt  

Håller inte alls med 

 

Motivera  

 

 

14. Jag kan tänkta mig att ha en kortare föräldraledighet i utbyte mot denna tjänst 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt   

Håller inte alls med 

 
Rubrik 2. Ponera att företaget har ett kontrakt med ett konsultbolag som säljer 

hushållsnära tjänster (t.ex. Hemfrid eller Circles) 
  

15. Jag skulle lita på att mitt företag har anlitat ett bra och trovärdigt 

hemtjänstföretag Om du är intresserad av barnpassningen eller städhjälpen så 

kommer du givetvis att sammarbeta med samma personal under hela 

abonnemanget 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt  

Håller inte alls med 
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16. Följande tjänster skulle jag utnyttja  

Barnpassning (där även barnhämtning ingår om så efterfrågas)  

Städhjälp  

Matleverans  

Tvätt/Strykning  

Hantverkshjälp  

Trädgårdshjälp  

Inget av ovanstående  

 

17. Om jag valt barnpassning skulle jag själv vara beredd att betala 

100-150 kr/tim  

151-200 kr/tim  

201-250 kr/tim  

251-300 kr/tim 

 

18. Om jag valt städhjälp skulle jag själv vara beredd att betala 

100-150 kr/tim  

151-200 kr/tim  

201-250 kr/tim  

251-300 kr/tim 

 

19. Om jag valt matleverans skulle jag själv vara beredd att betala (En 

matkasse räcker 5 dagar) 

300 kr/matkasse  

400 kr/matkasse  

500 kr/matkasse  

600 kr/matkasse 

 

20. Jag skulle acceptera att kostnaden för denna tjänst skulle dras genom ett 

bruttolöneavdrag  

Ja  

Nej  

 

21. De tjänster som jag har valt ovan skulle underlätta min vardagskombination 

mellan arbete och familj  

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Kanske  

Tveksamt  

Håller inte alls med 

 

Tack för din medverkan! Nedan kan du fylla i dina egna kommentarer och 

tanker kring ämnet 
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9. 6 Enkätresultat 

 
 

1. Kön 

 

Välj här 
 

0 0% 

Man 
 

229 64% 

Kvinna 
 

127 36% 

 

 

 

 

 

2. Ålder 

 

Välj här 
 

1 0% 

22-29 
 

99 28% 

30-35 
 

132 37% 

36-40 
 

57 16% 

41-45 
 

39 11% 

46-50 
 

17 5% 

50 + 
 

11 3% 

 

 

 

 

 

3. Min roll i företaget 

 

Välj här 
 

4 1% 

Anställd 
 

282 79% 

Chef 
 

70 20% 

 

Figur 9.1. Resultatet från fråga 1 

Figur 9.2. Resultatet från fråga 2 

Figur 9.3. Resultatet från fråga 3 



39 

 

Fråga 4. Mina barn är mellan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 5. Det jag upplever/tror är det svåraste med att kombinera barn och arbete 

   

 

 

 

 

 

6. Hur ofta upplever/tror jag ovanstående svårigheter inträffar i snitt, där arbete och familj 

blir svårt att kombinera? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.4. Resultatet från fråga 4 

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta  

kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 

Figur 9.5. Resultatet från fråga 5 

Figur 9.6. Resultatet från fråga 6 



40 

 

7. Antal arbetstimmar jag jobbar per vecka i snitt 

 

Välj här 
 

138 39% 

~20-30 
 

1 0% 

~31-40 
 

26 7% 

~41-50 
 

115 32% 

~51-60 
 

66 19% 

~61 + 
 

10 3% 

 

 

 

 

8. Hur många procent av min arbetstid jobbar jag hemifrån per månad i 

snitt 

 

Välj här 
 

130 37% 

0% 
 

13 4% 

1-5 % 
 

50 14% 

6-10% 
 

63 18% 

11-20% 
 

59 17% 

21-30% 
 

20 6% 

31-40% 
 

8 2% 

41-50% 
 

5 1% 

50% + 
 

8 2% 

 

 

9. Hur många procent av min arbetstid upplever/tror jag att jag måste 

jobba hemifrån p.g.a. kombination mellan arbete och familj? 

 

Figur 9.7. Resultatet från fråga 7 

Figur 9.8. Resultatet från fråga 8 

Figur 9.9. Resultatet från fråga 9 
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Rubrik 1. Ponera att det fanns en företagsanställd barnskötare som jobbade i ett 

separat rum i företagsbyggnaden. Barnskötarens uppgift är att passa anställdas 

barn och hjälpa till med läxhjälp om så efterfrågas  

 

10. Skulle en företagsanställd barnskötare underlätta min vardagskombination 

mellan arbete och familj? 

 

Välj här 
 

117 33% 

Instämmer helt 
 

35 10% 

Instämmer till viss del 
 

50 14% 

Kanske 
 

50 14% 

Tveksamt 
 

65 18% 

Håller inte alls med 
 

39 11% 

  

 

 

 

11. Jag skulle utnyttja möjligheten att låta en företagsanställd barnskötare som jobbade på min 

arbetsplats passa mina barn 

 

Välj här 
 

118 33% 

Instämmer helt 
 

34 10% 

Instämmer till viss del 
 

48 13% 

Kanske 
 

58 16% 

Tveksamt 
 

62 17% 

Håller inte alls med 
 

36 10% 

 

 

 

 

 

12. Jag skulle vara beredd att betala en mindre summa för tjänsten 

 

Välj här 
 

119 33% 

Instämmer helt 
 

43 12% 

Instämmer till viss del 
 

47 13% 

Kanske 
 

48 13% 

Tveksamt 
 

51 14% 

Håller inte alls med 
 

48 13% 

 

Figur 9.10. Resultatet från fråga 10 

Figur 9.11. Resultatet från fråga 11 

Figur 9.12. Resultatet från fråga 12 
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13. En företagsanställd barnskötare tror jag skulle kunna vara positivt för företaget? 

 

Välj här 
 

16 4% 

Instämmer helt 
 

94 26% 

Instämmer till viss del 
 

86 24% 

Kanske 
 

87 24% 

Tveksamt 
 

54 15% 

Håller inte alls med 
 

19 5% 
 

 

 

 

14. Jag kan tänkta mig att ha en kortare föräldraledighet i utbyte mot denna tjänst  

 

Välj här 
 

83 23% 

Instämmer helt 
 

5 1% 

Instämmer till viss del 
 

15 4% 

Kanske 
 

40 11% 

Tveksamt 
 

65 18% 

Håller inte alls med 
 

148 42% 

 

 

 

 

Rubrik 2. Ponera att företaget har ett kontrakt med ett konsultbolag som säljer 

hushållsnära tjänster (ex Hemfrid eller Circles)  

 

15. Jag skulle lita på att mitt företag har anlitat ett bra och trovärdigt hemtjänstföretag 

 

Välj här 
 

51 14% 

Instämmer helt 
 

210 59% 

Instämmer till viss del 
 

67 19% 

Kanske 
 

22 6% 

Tveksamt 
 

4 1% 

Håller inte alls med 
 

2 1% 

 

 

 

Figur 9.13. Resultatet från fråga 13 

Figur 9.14. Resultatet från fråga 14 

Figur 9.15. Resultatet från fråga 15 
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16. Följande tjänster skulle jag utnyttja 

 

 

 

 

 

 

17. Om jag valt barnpassning skulle jag själv vara beredd att betala  

 

Välj här 
 

195 55% 

100-150 kr/tim 
 

101 28% 

151-200 kr/tim 
 

51 14% 

201-250 kr/tim 
 

7 2% 

251-300 kr/tim 
 

2 1% 

 

 

 

 

17. Om jag valt städhjälp skulle jag själv vara beredd att betala  

 

Välj här 
 

88 25% 

100-150 kr/tim 
 

154 43% 

151-200 kr/tim 
 

90 25% 

201-250 kr/tim 
 

19 5% 

251-300 kr/tim 
 

5 1% 

 

 

 

 

 

Figur 9.16. Resultatet från fråga 16 

Figur 9.17. Resultatet från fråga 17 

Figur 9.18. Resultatet från fråga 17 

Eftersom det går att välja fler än 

 en kryssruta kan procentsatsen 

överstiga100 %. 
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17. Om jag valt matleverans skulle jag själv vara beredd att betala  

 

Välj här 
 

205 58% 

300 kr/matkasse 
 

32 9% 

400 kr/matkasse 
 

31 9% 

500 kr/matkasse 
 

55 15% 

600 kr/matkasse 
 

33 9% 

 

 

 

 

18. Jag skulle acceptera att kostnaden för denna tjänst skulle dras genom ett 

bruttolöneavdrag 

 

Ja 
 

293 82% 

Nej 
 

7 2% 

 

 

 

 

19. De tjänster som jag har valt ovan skulle underlätta min vardagskombination mellan 

arbete och familj 

 

Välj här 
 

62 17% 

Instämmer helt 
 

148 42% 

Instämmer till viss del 
 

111 31% 

Kanske 
 

26 7% 

Tveksamt 
 

9 3% 

Håller inte alls med 
 

0 0% 
 

 

 

 

Figur 9.19. Resultatet från fråga 17 

Figur 9.20. Resultatet från fråga 18 

Figur 9.21. Resultatet från fråga 18 
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9.7 Fördjupad analys 
 

Fråga 5. Det jag upplever/tror är det svåraste med att kombinera barn och arbete 

 

 

 
 

 

 

 

 

Resultatet visar att det är fler kvinnor än män från åldrarna 22 till 50 som upplever att 

förskolan är det största hindret mot balans mellan arbete och barn.  Resultatet kan tolkas 

som att statistiken och jämställdhetsministern säger att kvinnor oftare tar hand om 

barnen stämmer. Grafen visar också att hämta lämna problemet är som störst för 

kvinnor och män när barnen är små. 

 

 

Figur 9.22. Fråga 5 har delats upp i kategoriern kön, ålder och åsikt. Figuren 

visar hur många kvinnor och män som har svarat totalt och hur många som 

representerar varje ålderskategori. En procentuell uppdelning av varje 

ålderskategoris åsikter finns bredvid ålderskategorierna. 
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Fråga 6. Hur ofta upplever/tror jag ovanstående svårigheter inträffar i snitt där 

arbete och familj blir svårt att kombinera 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resultat visar kvinnor mellan åldrarna 30 till 50 + upplever problemetiken oftare än vad 

männen gör men problematiken är som störrst för både kvinnor och män mellan 

åldrarna 30 till 45. Att flera kvinnor och män i åldrarna  22 till 35 har svarat välj här har 

troligsvis att göra med att dessa personer inte har några barn och inte intresserade av 

frågan. I figur 9.27 åskådliggörs hur många som har barn eller inga barn. 

 

 

Figur 9.23. Fråga 6 har delats upp i kategoriern kön, ålder och hur ofta 

svårighetena inträffar.Figuren visar hur många kvinnor och män som har svarat 

totalt och hur många som representerar varje ålderskategori. En procentuell 

uppdelning av varje ålderskategoris åsikter finns bredvid ålderskategorierna. 
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Fråga 10. Skulle en företagsanställd barnskötare underlätta min vardagskombination 

mellan arbete och familj? 

 

 
 

 

 

Tolkning av bilder  

 

 

Resultatet visar att det är generellt väldigt ljummet intresse från alla ålderskategorier 

mot modell 1. Detta stämmer med teorin bakom modell 1 då ett konsultbolag inte 

uppfyller kravbilden för modellen. Att så många kvinnor och män i ålder 22-29 har 

svarat ”Välj här” är för att dessa personer inte har barn vilket syns i figur 9.25. 

 

 

 

 

Figur 9.24. Fråga 10 har delats upp i kategoriern kön, ålder och åsikt. Figuren visar 

hur många kvinnor och män som har svarat totalt och hur många som representerar 

varje ålderskategori. En procentuell uppdelning av varje ålderskategoris åsikter 

finns bredvid ålderskategorierna. 
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Fråga 10. Skulle en företagsanställd barnskötare underlätta min vardagskombination 

mellan arbete och familj? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resultatet visar kvinnor är generellt sämre inställda till en anställd barnskötare än vad 

männen är. Nästan 80 % av kvinnor mellan 22-29 svarade välj här, vilket kan tolkas om 

att de hållerinte med att en barnskötare skulle förbättra deras vardag. Dessa 80% i 

ålderskategorin 22-29 matchar samma kategori i figur 9.24.    

Figur 9.25. Fråga 10 har delats upp i kategoriern kön, ålder och om anställda har 

barn eller inte. Figuren visar hur många kvinnor och män som har svarat totalt och 

hur många som representerar varje ålderskategori. En procentuell uppdelning av varje 

ålderskategoris åsikter finns bredvid ålderskategorierna. 
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Fråga 13. En företagsanställd barnskötare tror jag skulle vara positivt för 

företaget? 

 

 
 

 

 

Även fast inte mer än 24% svarade ”instämmer helt” eller ”instämmer till vis del” på 

fråga 10, om en barnskötare skulle underlätta deras vardagskombination, så är det 50% 

som anser att en barnskötare skulle vara positivt för företaget. Resultatet kan tolkas som  

att det finns ett intresse för frågan och om företaget hjälper barnfamiljer anser många att 

företaget får en ökad ”goodwill”. Något som kan påverka vilka som ansöker till 

företaget. 

 

 
 

Figur 9.26. Om anställda anser att en barnskötare är positivt för företaget eller inte. 
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Fråga 16. Följande tjänster skulle jag utnyttja 

 

 
 

 
 

 

 

Tolkning av bilder  

 

 

 
 
 
Resultatet visar att de råder en ganska jämn fördelning mellan alla ålderskillnader på 

vem som vill ha hjälp och med vad. Detta indikerar att modell 2 är en bra modell för 

konsultbolaget då den kan hjälpa en väldigt bred målgrupp. Detta styrker även modell 

2:s teori angående vilka som lämpar sig förtag som lämpar sig för modellen. Svaren 

visar också att en majoritet vill ha hjälp med städning. 

 

Figur 9.27. Fråga 16 har delats upp i kategoriern kön, ålder och vad anstälda helst 

vill ha hjälp med. Figuren visar hur många kvinnor och män som har svarat totalt 

och hur många som representerar varje ålderskategori. En procentuell uppdelning 

av varje ålderskategoris åsikter finns bredvid ålderskategorierna. I och med att det 

är en flerallternativsfråga gick det inte att urskilja hur många som har svarat på 

vilken fråga. Däremot kan man från figur 9.16 se att i princip  alla 365 svarande 

svarade på frågan. 

 



51 

 

19. De tjänster som jag har valt ovan skulle underlätta min vardagskombination 

mellan arbete och familj? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att i managementbolaget så tycker i princip alla åldersgrupper att modell 

2 förbättrar anställdas balans mellan arbete och familjeliv. Kvinnor i alla åldersgrupper 

tycker de valda tjänsterna underlättar lite mer än vad männen tycker, vilket också 

styrker statistiken och de jämställdhetsministern säger att kvinnor bidrar lite mer i 

hemmet än vad männen gör. Resultatet styrker ytterligare att modell 2 är en bra modell 

för konsultbolaget då den hjälper en väldigt bred målgrupp.  

 

 

Figur 9.28. Fråga 19 har delats upp i kategoriern kön, ålder och åsikt. Figuren 

visar hur många kvinnor och män som har svarat totalt och hur många som 

representerar varje ålderskategori. En procentuell uppdelning av varje 

ålderskategoris åsikter finns bredvid ålderskategorierna. 

 


