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Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu 

Datum: 2018-01-16

Föräldravänligt 
arbetsliv - 2018

Min fru är egenföretagare och 
rent ekonomiskt är det bättre 

att jag VAB:ar.

Jag har ställt krav när jag sökt 
nytt jobb, att mitt 

föräldraskap/privatliv måste 
fungera med hämtningar och 

lämningar.
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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att 
ta reda på hur tjänstemän i privat sektor med yngre 
barn (0-11 år) upplever arbetslivet utifrån ett 
föräldraperspektiv. Undersökningen bygger på två 
delar där den ena delen syftar till att ta reda på hur 
man uppfattar sin egen arbetsplats och ser på 
arbetslivet i stort utifrån ett föräldraperspektiv. Den 
andra delen berör frågor om vobbning, det vill säga 
huruvida man arbetar hemma med sjukt barn utan 
ersättning från Försäkringskassan.

MÅLGRUPP
Tjänstemän i privat sektor som har barn i 
åldersspannet 0-11 år.  

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är 53%. Det finns inget som 
tyder på att bortfallet skulle snedvrida 
resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt 
representativ för den grupp som skulle 
undersökas, och de slutsatser som presenteras i 
undersökningen gäller hela populationen. 

En Novusundersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande för 
hela gruppen som skall undersökas. 

Undersökningen är genomförd via 
webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
rekryterade och representativa Sverigepanel.

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten är 
jämfört mot totalen (kön, ålder, utbildning och 
region). 

FELMARGINAL
Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Vid 500 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 3,5%
Vid utfall 50/50: +/- 4,4%

Antal intervjuer:
1 560 
Fältperiod 8 november till 17 december 2018

+/-

Bakgrund & genomförande

OM UNDERSÖKNINGEN
Den här rapporten är en del av tre undersökningar 
som rör föräldravänligt arbetsliv och vobbning. De 
andra två består dels av en läns- och 
regionnedbrytning på ett mindre antal av de frågor 
som återfinns i denna undersökning och en 
undersökning som berör barnens syn på 
föräldrarnas arbete och vobbning.
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Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Har du barn som är 0-11 år gamla?I vilken sektor är du anställd?
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Långtidssjukskriven/
 förtidspensionerad

Ålderspensionär
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Annan
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48 %

0 %
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Ja, flera

Nej

Målgrupp för undersökningen
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Privat
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Ideella (eller
idéburna)

Annan/Vet ej

BAS: Samtliga (n=1 560)
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Resultat 
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Vobbning
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BAS: Samtliga (n= 1560)

Nästan 1 av 4 
föräldrar brukar 
ofta vobba
istället för att 
VAB:a

FRÅGA: Hur ofta brukar du vobba istället för att 
VAB:a?

23 %

23 %

28 %

23 %

2 %

Alltid

Vobbar ungefär lika
ofta som jag VAB:ar

I undantagsfall

Aldrig

Vet inte

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Alltid (23%)
• Boende i Stockholms län (27%), Skåne län (29%)
• Boende i storstäder (28%)
• Har en chefsbefattning (34%)
• Jobbar inom IT och telekom (30%)
• Kan nästan utföra allt sitt arbete på distans (42%)

Vobbar ungefär lika ofta som jag VAB:ar (23%)
• Åldersgrupp 36-40 år (27%)
• Boende i Stockholms län (27%)
• Arbetar inom IT och telekom (31%)

I undantagsfall (28%) 
• Åldersgrupp 25-35 år (34%)
• Arbetar inom industri och teknik (32%)
• Har till viss del möjlighet att utföra sitt jobb på 

distans (34%)

Aldrig (23%)
• Åldersgrupp 25-35 år (32%)
• Boende i södra Sverige (30%), Mellansverige (28%) 

och östra Sverige (30%)
• Boende i mindre städer/tätorter (32%)
• De som inte har en chefsbefattning (27%)
• De som arbetar inom handel (35%)
• Arbetar under en normal arbetsvecka aldrig 

hemma av föräldrarelaterade skäl (44%)
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Föräldrar vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter 
FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag vobbar för att… 

BAS: Vobbar (n=1161)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

..hinna med mina arbetsuppgifter

..jag inte har någon att lämna över mitt arbete till

..underlätta för mina kollegor

..jag inte vill få den lägre ersättningen från Försäkringskassan

..hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet

..kunder/klienter förväntar sig att jag gör det

..det är krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan

..jag upplever det som ett krav från arbetsgivaren att jag gör det

5. Instämmer helt 4. 3. 2. 1. Instämmer inte alls Vet inte

Topbox
(5+4)

Bottombox
(2+1)

72% 10%

66% 15%

52% 21%

39% 44%

39% 34%

26% 53%

18% 67%

12% 73%
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Drygt 7 av 10 
instämmer i att 
de vobbar för att 
hinna med sina 
arbetsuppgifter

FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? 

BAS: Vobbar (n=1161)

72%

66%

52%

39%

39%

26%

18%

12%

..hinna med mina
arbetsuppgifter

..jag inte har någon att
lämna över mitt arbete

till

..underlätta för mina
kollegor

..jag inte vill få den lägre
ersättningen från

Försäkringskassan

..hålla mig uppdaterad
om vad som händer på

jobbet

..kunder/klienter
förväntar sig att jag gör

det

..det är krångligt att
begära ersättning från

Försäkringskassan

..jag upplever det som
ett krav från

arbetsgivaren att jag gör
det

Topbox (5+4):
Jag vobbar för att…

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar att de instämmer i 
högre grad att de vobbar för att:

Hinna med sina arbetsuppgifter (72%)
• Kvinnor  (82%)
• Åldersgrupp 36-40 år (78%)
• Har en chefsbefattning (79%)
• De som alltid brukar vobba istället för att VAB:a

(80%)
• Brukar arbeta hemma flera gånger varje vecka av 

föräldrarelaterade skäl (82%)

Inte har någon att lämna över mitt arbete till (66%)
• Kvinnor (74%)
• Har chefsbefattning (75%)
• Brukar alltid vobba istället för VAB:a (77%)

Underlätta för mina kollegor (52%)
• Åldersgrupp 25-35 år (61%)
• Har chefsbefattning (61%)
• Brukar alltid vobba istället för VAB:a (59%)

Jag upplever det som ett krav från arbetsgivaren 
(12%)
• Kvinnor (16%)
• Boende i Stockholms län (16%)
• Brukar alltid vobba istället för att VAB:a (16%)
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Nästan 3 av 4 
instämmer inte i 
att de upplever 
att det är ett krav 
från 
arbetsgivaren att 
de ska vobba
FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? 

BAS: Vobbar (n=1161)

73%

67%

53%

44%

34%

21%

15%

10%

..jag upplever det som ett
krav från arbetsgivaren att

jag gör det

..det är krångligt att
begära ersättning från

Försäkringskassan

..kunder/klienter förväntar
sig att jag gör det

..jag inte vill få den lägre
ersättningen från

Försäkringskassan

..hålla mig uppdaterad om
vad som händer på jobbet

..underlätta för mina
kollegor

..jag inte har någon att
lämna över mitt arbete till

..hinna med mina
arbetsuppgifter

Bottombox (1+2):
Jag vobbar för att…

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad att de 
inte instämmer i följande:  

Upplever krav från arbetsgivaren (73%)
• Arbetar inom bygg och fastighet (84%)
• De som inte kan utföra sitt arbete på distans 

(87%)

Kunder/klienter förväntar sig det (53%)
• Har inte en chefsbefattning (58%)
• Arbetar inom IT och telekom (60%)
• Har inte möjlighet att utföra sitt jobb på distans 

(70%)
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BAS: Vobbar (n= 1161)

6 av 10 som 
vobbar tycker att 
det fungerar bra 

FRÅGA: Hur tycker du att det fungerar att vobba?

17 %

43 %

23 %

13 %

2 %

1 %

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller
dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

60%
Mycket eller ganska bra

• Över 45 år (67%)
• Boende i Stockholms län (66%)
• Har chefsbefattning (66%)

16%
Mycket eller ganska dåligt

• Kvinnor (19%)
• Åldersgrupp 25-35 år (27%)
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1 av 5 föräldrar svarar att deras barn ogillar när 
de vobbar
FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande påståenden? 

29%

18%

16%

8%

15 %

19 %

13%

12 %

21 %

24 %

26%

22 %

15 %

17 %

14%

24 %

16 %

20 %

20%

30 %

3 %

1 %

10%

3 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag skulle helst slippa vobba

Jag känner mig otillräcklig gentemot mitt
barn när jag vobbar

Jag önskar att min arbetsgivare
organiserade arbetet så att det går att

VAB:a

När mitt barn är sjukt visar barnet att det
ogillar att jag vobbar

5. Instämmer helt 4. 3. 2. 1. Instämmer inte alls Vet inte

Instämmer helt/delvis 
(4+5)

Signifikanta skillnader

• Åldersgrupp 25-35 år (54%)

• Vobbar istället för VAB:a i undantagsfall 

(54%)

• Kvinnor (49%)

• Åldersgrupp 25-35 år (46%) och 36-40 år 

(48%)

• Vobbar istället för VAB:ar i undantagsfall 

(41%)

• Kvinnor (35%)

• Åldersgrupp 36-40 år (37%)

• Vobbar i stället för att VAB:a i undantagsfall 

(36%)

• Kvinnor (27%)

• Åldersgrupp 36-40 år (26%)

BAS: Vobbar 

(n=1161)

44%

37%

30%

21%
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Om deltagarna
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LÄN/REGION HAR VARIT FÖRÄLDRALEDIG 
SENASTE 3 ÅREN

STORSTADSOMRÅDEN

28 %

21 %

19 %

16 %

14 %

12 %

10 %

5 %

Stockholms län

Mellansverige (Östra+Norra)

Västra Götalands län

Östra Mellansverige (ej
Stockholms län)

Skåne län

Södra Sverige (ej
Skåne/Västra Götalands län)

Norra Sverige (inkl Norra
Mellansverige)

Norra Mellansverige

34 %

11 %

15 %

41 %

Ja, kortare än
tre månader

Ja, mellan tre
och sex

månader

Ja, längre än sex
månader

Nej

Bakgrund

16 %

27 %

45 %

12 %

Ja, allt/nästan allt

Ja, till stor del

Ja, till viss del

Nej, inget

BAS: Samtliga (n=1 560)

Ja: 

88%
Ja: 

59%
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BRANSCH

KÖN ÅLDER HAR CHEFSBEFATTNING

BAS: Samtliga (n=1012)

Bakgrund

68 32

13 %

26 %

31 %

30 %

25 - 35 år

36 - 40 år

41 - 45 år

46 år eller äldre

31 %

69 %

Ja

Nej

CIVILSTÅND

ORT

49 %

32 %

18 %

Storstäder och
storstadsnära kommuner

Större städer och
kommuner nära större

stad

Mindre städer/tätorter
och landsbygdskommuner

69 %

22 %

2 %

7 %

Gift/ partnerskap

Sammanboende

Särbo

Singel/ ensamstående/
änka eller änkling

BAS: Samtliga (n=1 560)

26 %
17 % 12 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % 1 % 7 %
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Om Novus undersökningar
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Novus Sverigepanel består av ungefär 

40 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s.k. 
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus 
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panel management!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man genomför 
webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad 
för att kunna spegla verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje enskild 
undersökning.

• Panelisterna ska inte vara proffstyckare, 
dvs. få för många undersökningar. Får man 
fler än två per månad finns risken att man 
blir proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de 
svar som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) 
har vi konstaterat att panelisterna i Novus
panel tar längre tid på sig för att svara på 
frågor och att det finns en logik i svaren 
(exempel: om man tycker om glass och 
choklad, då tycker man också om 
chokladglass). I de självrekryterade 
panelerna ser vi inte denna logik i samma 
utsträckning. 

Vi ser också att våra panelister har ett mer 
”svensson-beteende” än självrekryterade 
paneler, där man i är bl.a. väldigt 
internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar 
per år, vilket är betydligt färre 
undersökningar än i många andra paneler, 
och ger en högre kvalitet i genomförandet. 
En annan mycket viktig kvalitetsaspekt är att 
ange deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket 
är ett krav enligt samtliga 
branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas 
rätt vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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Vi på Novus älskar frågor

Novus team

Konsult

Kajsa Bergvall

Mobil: 0736831952

E-post: peter.blid@novus.se

Projektledare
Katarina Hajdu

Mobil: 0728562091

E-post: katarina.hajdu@novus.se

Programmerare och statistiker
Åsa Lindgren

E-post: åsa.lindgren@novus.se
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