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Undersökning, UNICEF  
Om föräldrars tillgänglighet i mobilen efter arbetstid 
 
Resultat från undersökning bland föräldrar i Sverige som genomförts av YouGov på uppdrag av 
UNICEF, april 2014. 1007 personer i åldern 25-50 år som är förälder till barn i åldern 0-12 år 
och som har en sysselsättning har deltagit i undersökningen.  
 
Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet. 
 
Fråga: 1. Hur väl stämmer följande påstående in på dig? Jag upplever att mitt arbete 
kräver att jag ibland kollar jobbmail efter arbetstid. 
(Bas: Förälder med barn 0-12 år som har en sysselsättning) 
 
      Riket   Kvinnor   Män      Andel i regionen Stockholm 
Stämmer mycket väl in på mig 34%   30%        37%      49%  
Stämmer delvis in på mig  32%   34%        31%      30% 
Stämmer inte alls in på mig  33%   36%      32%       20% 
Vet ej     1%   1%          0%         0% 
 
Kommentar: 2 av 3 föräldrar (66 procent) upplever att deras arbete kräver att de ibland kollar 
jobbmail efter arbetstid. I Stockholm upplever hela 8 av 10 alla föräldrar (79 procent) att arbetet 
kräver att de ibland kollar jobbmail efter arbetstid. 
 
Fråga: 2. Brukar du få jobbsamtal och/eller jobbmail efter ordinarie arbetstid? 
(Bas: Förälder med barn 0-12 år som har en sysselsättning) 
 
          Riket    Kvinnor    Män    Andel i åldern 35-50 år 
Ja, ofta                    18%      16%         20%    18% 
Ja, ibland                 35 %     32 %       38%     35% 
Ja, men sällan         28%      28%        27%     30% 
Nej, aldrig                19%      23%        15%      17% 
               
Kommentar: 8 av 10 av alla tillfrågade föräldrar (81 procent) får som får/besvarar 
jobbsamtal/jobbmail efter ordinarie arbetstid.  
 
Fråga: 3. Har du någon gång känt dig stressad över att kolla jobbmail eller göra andra 
arbetsrelaterade sysslor med mobilen efter arbetstid? 
(Bas: Får/besvarar jobbsamtal/jobbmail, 817 av respondenterna) 
 
  Riket    Kvinnor    Män     Andel i åldern 25-34 år   Andel i åldern 35-50 år 
Ja           49 %     54%         45%    54%                                   47% 
Nej                   48%      42%         52%    43%                                  50% 



Vet ej               3%        4%          3%       3%                                     3% 
 
Kommentar: Hälften (49%) av alla tillfrågade föräldrar med barn i åldern 0-12 år har någon gång 
känt sig stressade över att kolla jobbmail eller göra andra arbetsrelaterade sysslor med mobilen 
efter arbetstid.  
 
Fråga: 4. Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Att vara tillgänglig för jobbet via 
mobilen utanför arbetstid kan göra att jag spenderar mindre tid med mitt/mina barn än 
vad jag annars skulle ha gjort. 
(Bas: Förälder med barn 0-12 år som har en sysselsättning) 
 
      Riket   Kvinnor   Män       Andel i åldern 35-50 år 
Stämmer mycket väl in på mig 9%   8%          9%         8%  
Stämmer delvis in på mig  34%   31%        37%       36% 
Stämmer inte alls in på mig  54%   55%       53%      54% 
Vet ej     3%   5%          2%         3% 
 
Kommentar: 2 av 5 föräldrar (43 procent) stämmer in i att tillgänglighet via mobilen utanför 
arbetstid kan göra att de tillbringar mindre tid med sitt/sina barn än vad de annars skulle ha 
gjort. 
 
 
 


