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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera sektorn obetalt arbete. En stress kan bildas av att det 

obetalda arbetet tar tid från andra åtaganden i livet. Lösningar som presenteras för att komma 

runt denna stress är ofta inriktade på individer. Då det hushållsnära obetalda arbetet oftast 

utförs av kvinnor och tar tid från det som annars skulle kunnat användas till förvärvsarbete 

skulle man kunna hävda att det råder en strukturell obalans i samhället. Här granskas om de 

individinriktade lösningarna för att skapa balans är med och bidrar till den strukturella 

obalansen. 

Teorin om work life balance granskas och även de förslag som teorin ger för att skapa en mer 

balanserad vardag. Tillsammans med en genusteori om makt i samhället granskas olika delar 

av obetalt arbete för att se om de individanpassade förslagen som ges för att öka balansen kan 

var med och bidra till de negativa effekter som obetalt arbete och den sneda fördelningen 

medför. 

Slutligen visas det att det inte är de individuella lösningarna i sig som skapar en strukturell obalans 

utan snarare hur förslagen tolkas utifrån de maktstrukturer vi har i vårt samhälle idag. 
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Inledning 
I denna uppsats kommer jag behandla ämnet obetalt arbete. Då detta är ett stort och brett 

forskningsfält har jag valt att avgränsa mig något genom att studera obetalt arbete utifrån en 

teori om förhållandet mellan arbete och fritid, detta kompletteras även med en genusteori. Jag 

har valt att använda mig av teorin Work life balance som utgångspunkt då jag anser att den i 

dagsläget anger normen för vad som är eftersträvnadsvärt i balansen mellan arbete och fritid. 

Denna norm ligger till grund för de ideal som präglar vårt samhälle och även en rad politiska 

beslut. I denna uppsatts kommer jag lyfta olika delar av obetalt arbete och sedan diskutera det 

som kan anses vara ett glapp mellan teorin om att få ihop livspusslet och sektorn för obetalt 

arbete. 

Bakgrund 
Mitt i den pågående sommarvärmen i augusti 2005, nästan fyra månader efter det att jag tagit 

studenten, kunde man på DN:s debattsida läsa en artikel skriven av den socialdemokratiske 

politikern Kerstin Olsson. I denna artikel debatterade hon för att hushållsnära tjänster skulle 

subventioneras, vilket skulle göras på samma sätt som barnomsorgen en gång i tiden 

subventionerades.1 I juli 2007 införde den borgliga regeringen en skattereform som gjorde det 

möjligt för privatpersoner att dra av halva kostnaden för hushållsnära tjänster, såsom tvätt och 

städning, i sina deklarationer.2 

Vad som ligger bakom artikeln och kanske främst vad som ligger bakom Kerstin Olssons 

yrkande på en statlig subvention är att denna åtgärd ska ”befria kvinnor från delar av det 

obetalda hemarbetet”3. Hon menar att det är kvinnor som främst står för de hushållsnära, 

obetalda tjänsterna i hemmet och att detta tar tid från kvinnors förvärvsarbete och möjligheter 

till att utvecklas och bli mer framträdande på arbetsmarknaden.4 Kort sagt menar hon att 

kvinnor i högre utsträckning än män tar ansvar för skötsel av hem och omvårdnad av barn och 

att detta är något som kvinnor idag gör samtidigt som de försöker att få ihop ett 

förvärvsarbetande liv och en egen fritid. 

Denna debattartikel är bara ett av många exempel på vad som ges som förslag för att få ihop 

det så kallade ”livspusslet”. Att tala om ett livspussel är något som knyter an till teorin om 

Work life balance. Detta är en teori som syftar till att människor skall få ihop sina liv så att 

1 ”Kvinnor måste befrias från obetalt arbete” (2005) 
2 Platzer, E., (2007) Från folkhem till karriärhushåll, den nya husliga arbetsdelningen, Sid, 11 
3 ”Kvinnor måste befrias från obetalt arbete” (2005) 
4 Ibid. 
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deras vågskål som är fylld med arbetsliv inte spiller över eller tynger ner den skål som 

innehåller fritid. Det är ingen tvekan om att frågan om livspussel är en fråga som gärna 

diskuteras. På 0,14 sekunder får jag 121 000 träffar på ”livspusslet” på svenska Google. 

Tanken om att finna balans mellan arbete och fritid är en fråga som både diskuteras i 

diskussionsforum och som leder till debatt mellan politiker. Medlen för att nå denna balans är 

olika men målet är detsamma. En tanke som väckts hos mig knyter an till debattartikeln av 

Kerstin Olsson och kopplar samman denna med teorin om Work life balance. Jag anser att de 

båda har som mål att finna en balans för individen. I dagsläget är det främst kvinnor som utför 

det obetalda arbetet i hemmen samtidigt som de utför förvärvsarbete.5 Detta tyder på att det 

inte bara är hos individerna som det är obalans utan att det snarare verkar som att det är en 

strukturell obalans i samhället, alltså att obalansen handlar om arbetsdelningen mellan 

kvinnor och män. Ett förslag för att uppnå balans är bland annat att en part i hushållen skall 

arbete deltid för att kunna utför alla de sysslor som behövs.6 Detta skulle skapa en individuell 

balans, men betyder detta då att en individuell balans leder till en strukturell obalans? 

Syfte och Frågeställning 
Syftet med detta arbete är att utifrån de studerade texterna och genom givna teorier granska 

om det kan vara så att obetalt arbete är en sektor som inte tas med i beräkningen när teorier 

om att få ihop vardagen utformas. Då det främst är kvinnor som utför det obetalda arbetet 

oavsett hur familjesituation och arbetssituation ser ut så undrar jag, om teorin om balans tar 

någon hänsyn till de konsekvenser detta kan få? Om den inte gör det undrar jag: Skapar den 

individuella balans som teorin anser vara så eftersträvnadsvärd en strukturell obalans? 

Material och tidigare forskning 
Jag har valt att använda mig av följande material för denna uppsats. För att belägga mina 

teorier har jag använt två böcker. Boken om Work life balance heter ”The realities of work” 

och är en lärobok som behandlar olika frågor om det moderna samhällets arbetsstruktur. 

Boken belyser olika vinklar av arbete, bland annat förändringar i arbetsformer, hur olika 

sektorer inom arbete har förändrats, hur synen på vad som är arbete har förändrats och även 

då hur balansen mellan arbete och fritid har förändrats. För att belägga min genusteori har jag 

valt att använda mig av en bok av Yvonne Hirdman ”Gösta och genusordningen, feministiska 

5 Boye, K., (2008): Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work, Sid, 10 
6 Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 369 
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betraktelser”. I denna bok presenteras hennes tankar om genus och system på ett konkret 

tydligt sätt och. 

För att belysa obetalt arbete ur olika vinklar har jag främst använt mig av två avhandlingar 

och två SOU: er. Avhandlingarna belyser båda två obetalt arbete ur olika vinklar, dels genom 

att studera en eventuell koppling mellan välbefinnande och förvärvsarbete och den andra 

studerar arbetsdelningens historia. SOU: erna granskar kvinnor och mäns olika roller i 

samhället, lyfter olika jämställdhetsvinklar och studerar vad som är makt, och vem som 

besitter mest makt om man delar upp undersökningen på kön. För att komma runt det 

eventuella problemet att SOU:arnas kvantitativa material kommer från 1997 har jag valt att ta 

med nyare siffror från Statistiska Centralbyrån.  

Den tidigare forskningen har gått ut på att studera antingen obetalt arbete och vad det får för 

konsekvenser på individnivå eller renodlat studera teorin om balans mellan arbete och fritid. 

Jag vill nu studera om teorin om Work life balance kan påverka den struktur vi har uppbyggd 

kring obetalt arbete. 

Definitioner 
För att förtydliga och underlätta för läsaren har jag nedan definierat vad jag avser med olika 
centrala begrepp i denna uppsats. Detta för att få med mig läsaren på vad jag byggt mina 
slutsatser och tankar på. 

Obetalt arbete - I denna uppsats kommer obetalt arbete innefatta städning, tvätt, barnomsorg 

och matlagning. Jag är medveten om att även andra saker skulle kunna räknas med i 

begreppet obetalt arbete, såsom hela sektionen volontärarbete men därför gör jag nu ett 

förtydligande vad jag menar. 

Tvåkarriärshushåll – Med detta menas en familj där båda vuxna arbetar mer än deltid. 

Jämställdhet – Att män och kvinnor har samma legala och samhälleliga rättigheter att 

påverka samhället vi lever i och sina egna liv. 

Jämlikhet – Att kvinnor och män är lika mycket värda och har samma rättigheter och värde 

gentemot varandra. 

Individuellt – När någonting utgår ifrån ett individ perspektiv. 
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Strukturellt – När någonting utgår ifrån ett större perspektiv, så som ett helt samhälle. Och 

man kan se mönster och konsekvenser som får större konsekvenser än för den enskilde 

individen. 

Avgränsningar 
Jag har valt att göra vissa avgränsningar i detta arbete på grund av uppsatsens storlek. Obetalt 

arbete är ett brett forskningsfält och det har gjorts otaliga studier inom detta område. För att få 

ner materialet till en hanterbar storlek har jag valt att avgränsa mig till slutet av 1980-talet i 

Sverige och fram till idag. Detta har jag gjort på grund av mitt val av teori. Då Work life 

balance-teorin är något relativt nytt så har jag valt att anpassa mitt material efter perioden då 

teorin har varit aktuell. På grund av arbetets omfång har jag valt att endast studera Sverige. 

När jag valde att arbeta utifrån Work life balance-teorin var det för att få någon form av mall 

att studera obetalt arbete utifrån. Då jag under arbetets gång läste in mig på mitt källmaterial 

kände jag dock att denna teori skulle behöva kompletteras med en teori om genus för att förstå 

många av författarnas utgångspunkter och vad de ser som strukturella system i samhället. Jag 

valde då Yvonne Hirdmans teori för att denna är en klassiker och en av de mest omnämnda i 

de material som jag har bearbetat. I de SOU: er jag använt finns det mycket kvantitativt 

material och en oändlig uppsjö av tankar och idéer men jag har varit tvungen, på grund av 

arbetes omfång att begränsa mig till det som strikt behandlar obetalt arbete. 

Källkritik 
Allt det material jag läst har pekat åt i princip samma håll, och lyft samma problematik. Att 

det främst är kvinnor som utför obetalt arbete i hemmen och att detta får konsekvenser för 

hennes arbetsliv. Det hade dock varit intressant att finna någon källa som helt eller delvis 

motbevisade vad de andra källorna visade på. Detta hade gett arbetet en ny twist och ännu mer 

utrymme för diskussion. Mitt mål med denna uppsats har dock inte varit att visa på att det 

finns olika tankar om obetalt arbete utan snarare studera obetalt arbete utifrån en given teori, 

men det skulle med stor sannolikhet kunnat bli en ännu bättre diskussion om jag funnit 

material som pekat åt ett helt annat håll. Det skall dock framhållas att eftersom alla de böcker 

jag studerat på ett eller annat sätt sagt samma sak, så borde man till viss del kunna sluta sig till 

att denna beskrivning av verkligheten inte är helt tagen ur luften.  

Kritik kan även riktas mot att jag endast utgår ifrån en bok när jag belägger mina tankar om 

Work life balance-teorin. Då denna bok är avsedd för undervisning och i sig har en gedigen 
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källförteckning så känner jag mig trygg i att endast utgå ifrån denna då jag belägger min teori. 

Jag har förutom att läsa denna bok gjort en rad sökningar på internet för att se om jag kan 

finna en beskrivning av teorin som skiljer sig från den som boken presenterar men utan att 

lyckas. Då jag inte kunnat finna någon annan beskrivning än den boken ger har detta styrkt 

mitt beslut än mer. Jag har dock varit noga med att beskriva alla steg i teorin, från betydelse 

till bakgrund till framtid för att ge läsaren en så bra inblick som möjligt. 

Att hålla sig objektiv till sin egen text är alltid svårt. Hur detta har gått är upp till läsaren att 

avgöra men jag har så gott jag har kunnat försökt att hålla mina egna åsikter borta från 

presentationen av materialet för att sedan låta den lysa igenom i diskussionen. 

Metod och disposition 
Jag har valt att göra en textutredande uppsats, med en kvalitativ ansats. Jag har således valt ut 

ett antal texter som jag studerat, utifrån dessa presenterar jag dess huvuddrag och kopplar 

samman dem för att kunna presentera mina slutsatser. Jag har ställt dessa texter mot de teorier 

som jag valt att utgå ifrån för att på så sätt både strukturera upp mitt arbete men också för att 

få till en intressant frågeställning och ett djup. 

Nedan har jag valt att presentera mina teorier, detta har jag gjort relativt utförligt då det är 

viktigt att läsaren är med på exakt vad jag menar med teorin för att sedan följa med i 

diskussionen. Efter teori avsnittet har jag valt att presentera obetalt arbete ur olika författares 

vinklar men också mer utifrån ett givet tema, såsom arbetsdelning eller välbefinnande. Hela 

arbetet knyts ihop med en och en avslutande diskussion där teori och tankar om obetalt arbete 

binds samman.  

Teori 
Work life balance är något som i begreppsform är något relativt nytt men som teori och mål är 

något som människor strävat efter praktiskt taget så länge förvärvsarbete har utförts. 

Förändringar på arbetsmarknaden har gjort att en teoribildning kring balans mellan arbete och 

fritid har börjat få fäste i samhället.7 Jag kommer här att presentera Work life balance teorin 

på följande sätt. Till att börja med kommer jag presentera teorin i breda drag, för att visa vad 

som kan skapa obalanser mellan arbete och fritid. Sedan kommer jag ge en beskrivning av 

vad som möjligen ligger bakom uppkomsten av teorin, således förändringar som skett på 

7Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 359 
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arbetsmarknaden. I slutet av detta stycke kommer jag att presentera vad författaren har för 

idéer och förslag på hur man kan öka balansen för individer och vad Work life balance teorin 

har för framtid i vårt samhälle. 

Då det är obetalt arbete i hemmet som kommer att studeras i denna uppsats och då det främst 

är kvinnor som utför det obetalda arbetet kommer jag även i korthet att presentera en 

genusteori av Yvonne Hirdman. Detta för att kunna analysera det kommande materialet 

utifrån ett genusperspektiv och för att försöka se hur och varför vissa system i samhället 

upprätthålls. 

Vad är Work Life Balance? 
I boken ”The Realities of Work” presenteras Work life balance med att en viktig del i livet 

handlar om att finna en balans mellan arbete och fritid. Det innebär inte att det måste vara 

exakt lika många timmar som spenderas på fritidssysselsättningar som på arbete, men det 

måste ändå vara något sånär lika för att en balans och ett välbefinnande skall infinna sig. Det 

viktiga är alltså att njutningen från både arbete och fritid inte inkräktar på varandras områden. 

Detta är förstås någonting som upplevs olika från person till person men generellt skiljer det 

sig inte allt för mycket åt.8 Vad för typ av balans en person skall försöka uppnå varierar från 

livssituation till livssituation, om en person är utan arbete så blir obalansen att personen har 

för mycket tid som den inte arbetar på, medan en person som har ett väldigt krävande arbete 

skulle behöva minska sin faktiska arbetstid.9 

Om utgångspunkten är att en person arbetar så kan vi identifiera tre olika typer av konflikter 

som kan skapa obalans. En tidsmässigkonflikt, alltså en upplevelse av att inte hinna med allt 

det man skulle vilja göra för att arbetet eller fritiden tar för mycket tid.10 Det kan även uppstå 

en spänningskonflikt. Med detta menas att en faktor såsom en sjukdom i hemmet eller att det 

plötsligt blev mer arbete än väntat, kan göra att det skapas spänningar i motsatt sfär. 

Sjukdomen gör att arbetet får lägre prioritet och vise versa om det plötsligt blir mycket att 

göra på jobbet.11 En sista konflikt som kan uppstå är en beteendekonflikt. Med det menas att 

en person tar med sig sin yrkesroll hem och att denna roll inte passar i hemsfären.12 

8Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 356f. 
9 Ibid. Sid, 357 
10 Ibid. 
11 Ibid. Sid, 358 
12 Ibid. 

8 
 

                                                           



Förändringar på arbetsmarknaden 
Även om termen Work life balance är relativt ny, den började användas runt 1980-talet, så kan 

man inte säga detsamma om själva fenomenet obalans och diskussionen om balans mellan 

fritid och arbetsliv.13 Tidigare har framförallt industriarbetare under 1800-talets mitt klagat på 

att arbetsdagen var för lång, ofta mer än 12 timmar, och att detta gjorde att det inte fanns 

någon tid över till annat än att sova.14 

”The imbalance was all the more evident, with entire families very clearly ´living to work´ rather than 

´working to live´.”15 

Australien var först ut med att försöka att skapa en balans mellan arbete och fritid genom att 

den Australiensiska fackrörelsen fick igenom åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta 

timmars sömn.16  

Författarna till boken ”The realities of work” menar att det finns fyra förändringar på 

arbetsmarknaden som framförallt kan ha bidragit till att debatten om balans mellan arbete och 

fritid tagit fart. Förändringarna gäller deltagandet på arbetsmarknaden, arbetsmönster, 

upplevelsen av arbete och förändringar i sfären utanför arbetet familj etc. 

Den största förändringen som gäller deltagande på arbetsmarknaden har skett då kvinnor allt 

mer kommit i arbete. Mellan 1950 och 2001 ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden i 

Storbritannien med 31 %, från 43 till 74 %.17 I OECD länderna växer fortfarande den 

kvinnliga närvaron på arbetsmarknaden relativt kraftigt med närmare tre procent per år.18 Att 

gå från ett system där det huvudsakligen har varit mannen som har varit familjen 

huvudförsörjare och kvinnan som har tagit hand om de sysslor som berör hemmet och barnen, 

till ett system där två parter är med och bidrar ekonomiskt till hushållet, har skapat stora 

förändringar. Det har förvisso gjort att den obalans som fanns då en person tjänade pengar och 

en person arbetade hemma har minskat, men den har istället skapat en obalans i och med att 

det inte längre är lika tydligt vem som skall ta hand om hushållet.19 Som författarna ser på 

saken finns det hittills inga tecken på att trenden att kvinnor allt mer kommer ut på 

arbetsmarknaden kommer att ändras. En viktig aspekt på detta förändrade mönster bör dock 

13 Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 358 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. Sid, 360 
18 Ibid. 
19 Ibid. Sid, 360f. 
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lyftas fram och det är att i den generella dubbelarbetande familjen är kutymen ofta att mannen 

arbetar heltid och får högts inkomst medan kvinnor ofta arbetar deltid.20 

Då denna ökade närvaro på arbetsmarknaden, och samtidigt minskade närvaro i hemmet, 

troligen är en den ensamt största orsaken till förändring i balansen mellan arbete och fritid, så 

spelar även andra saker in, exempelvis förändringar i arbetsmönster.21 Förändringen har 

främst bestått i att arbetare dels jobbar långa dagar på sina arbetsplatser och även att de sedan 

tar med sig arbetet hem och fortsätter att jobba även då de lämnat arbetsplatsen. Då arbetet 

idag mindre går ut på att utföra arbete med händerna och mer handlar om att utföra 

pappersarbete och nu på senare tid främst arbete på internet och datorn, så upplever många 

människor en konflikt emellan arbete och fritid då arbetet lättare kan följa med hem.22 I figur 

13.1 i The realities of work går det att avläsa vilka tider vi arbetar på. Det visar sig i denna 

undersökning att det är främst männen i familjer som arbetar på kvällar, nätter och helger, 

männen står för lite drygt 60 % av det arbete som utförs efter kontorstid.23 Att fortsätta arbetet 

efter det att man lämnat sin arbetsplats kan ses som att arbetstiden förlängs och rubbar således 

balansen som det australiensiska fackförbunden kämpade för, att skålarna mellan arbete och 

fritid skall väga jämt. Att öka överarbetet är något som också anses skapa en obalans enligt 

Work life balance teorin.24  

Möjligheten att ta med sig jobbet hem efter det att kontoret har stängt är alltså något som kan 

skapa obalans. Det skulle nästan kunna sägas att upplevelsen av vad som är arbete har 

förändrats. Denna förändring i upplevelsen av vad som är arbete är den tredje orsaken 

författarna anser ligga bakom det faktum att debatten om Work life balance tagit fart.25 Men 

att ha möjlighet att ta med sig arbetet hem, så att man aldrig riktigt kan komma ifrån arbetet, 

är inte det enda som gör att upplevelsen av vad som är arbete har förändrats. Denna 

förändring har också att göra med nya anställningsformer och nya typer av tjänster.26 

Exempel på en typ av förändring skulle kunna vara temporära anställningar, arbete som 

frilansare eller att man kan arbeta på projekt. Detta skapar en upplevelse av att man inte riktigt 

vet när man skall utföra arbetet vilket gör att man kan utföra det närhelst man vill, eller 

20 Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 361 
21 Ibid. Sid, 361f. 
22 Ibid. Sid, 362f. 
23 Ibid. Sid, 363 
24Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. Sid, 364 
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känner sig tvingad att bara göra ”lite till”.27 Det måste inte endast vara negativt att arbetet blir 

flexibelt, detta ger till exempel möjlighet att arbete på många olika platser och skapar också 

en möjlighet att utföra arbetet när det passar som bäst.28 

Sist men inte minst tar författarna upp de förändringar som skett utanför arbetssfären som 

möjliga orsaker till ökat intresse för Work life balance. De menar bland annat att 

familjesituationerna har förändrats. I dagens samhällen finns det inte lika stor trygghet i att 

hela släkter tar hand om varandra, kärnfamiljen skall numera klara sig själv. Förutom detta 

har antalet skilsmässor ökat och i och med det den familjära stabiliteten minskat.29 Författarna 

menar dock att den främsta förändring som skett utanför arbetet är det nya 

konsumtionsmönster som växt fram: 

”The issue is not whether people are ’working to live’ or ’living to work’ but rather whether people are 

increasingly ‘working to consume’ (‘working to spend’)”30 

Av dessa nya konsumtionsmönster kan personer lättare hamna i skuldfällor, men det kan 

också bli så att personer måste arbeta mer för att kunna bibehålla sin konsumtion. Detta i sig 

skapar en obalans mellan arbete och fritid. Att arbeta mycket nu för att kunna spendera i 

framtiden skapar obalans i det liv man lever nu.31 

 

Vad kan skapa balans? 
Författarna delar upp ansvaret för att skapa balans för individer på fyra plan, individnivå, 

kommunalnivå, organisationsnivå och nationell nivå.32 För att lösa problematiken på individ 

nivå ges förslag på att en medlem i hushållet skulle kunna arbeta deltid, detta skulle ge tid till 

att ta hand om hushållssysslor och barnomsorg på ett bra sätt och skulle samtidigt underlätta 

för den person som arbetar, då denna befrias från stressen från hushållssysslorna.33Ett annat 

förslag som ges är att de arbetande medlemmarna i familjen skall arbeta olika tider, alltså ett 

dag- och ett nattskift.34 Andra möjliga ageranden är att vänta med att skaffa familj tills den 

mest hektiska tiden för karriärsbildning har lagt sig. Man kan även söka sig till arbeten 

27 Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 364 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. Sid, 365 
31Ibid. Sid, 366f. 
32 Ibid Sid, 368 
33 Ibid. Sid, 369 
34 Ibid. 
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närmare hemmet för att reducera tiden det tar att förflytta sig.35 Som sista förslag så ges att 

skära ner på sitt behov av inkomst, försök att handla mindre och se över avtal etc. för att 

kunna minska behovet av pengar och således dra ner på arbetstid.36  

På det kommunala ansvaret ligger exempelvis barnomsorg och möjligheter till fritids och 

äldreomsorg.37 Det ansvar som organisationer bär är ansvaret för att erbjuda flexibla 

arbetstider, möjlighet till förflyttning till ett kontor närmare bostaden om den möjligheten 

finns. Organisationer bör även gå in och stötta personer att finna lämpliga positioner för att på 

så vis få ihop sina livspussel.38 Samhället i stort, på en nationell nivå, bär ett tungt ansvar när 

det kommer till föräldraledighet och rätt till ersättning etc. som kan underlätta det ekonomiska 

för familjer och på så vis bidrar till minskad arbetstid.39 

Författarna tror att det finns en framtid för Work life balance och att den kommer användas 

mer och mer, då människor i allt högre grad arbetar mer, konsumerar mer och samtidigt har 

ett ökat intresse för en fritid och lång pension. Deras bästa förslag för att uppnå balans om 

man lever i en familj med dubbla försörjare är att en av dessa arbetar deltid för att minska 

stressen för sig själv och sin partner.40 

Genussystem i samhället 
Yvonne Hirdman var först i Sverige med att introducera begreppet genussystem. Detta system 

är något som ligger till grund för den ordning som sedan styr könsuppdelningen, eller kanske 

snarare maktuppdelningen i samhället, och sedermera styr all annan kontakt mellan 

individer.41 Liksom många andra genusforskare menar Hirdman att kön är det biologiska kön 

vi föds till och genus är det sociala kön som skapas i och av samhället. De skillnader som 

råder mellan män och kvinnor i samhället kan inte förklaras av de biologiska skillnaderna 

utan måste snarare förklaras utifrån en skillnad i genus. Hirdman har två sätt att förklara dessa 

olika positioner på, dels genom hierarkins logik och genom isärhållandets tabu. I korthet 

bygger hierarkins logik på att männen är överordnad kvinnorna och att det utifrån männens 

beteende och situation uppstår normer i samhället. Isärhållandets tabu bygger på, precis som 

namnet anger, att män och kvinnor är olika och inte går att likställa eller jämföra med 

varandra. Då detta inte är någonting som är givet av naturen så är detta system något som 

35 Noon, M. & Blyton P. (2007): The realities of work, Sid, 370 
36 Ibid. Sid, 371 
37 Ibid. 
38 Ibid. Sid, 371 
39 Ibid. Sid, 375 
40 Ibid. Sid, 378f. 
41 Hirdman, Y., (2007): Gösta och genusordningen, feministiska betraktelser, Sid, 211f. 
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måste produceras och sedan reproduceras. Att hierarkin kan upprätthållas mellan män och 

kvinnor är något som Hirdman kallar för en oskriven lag, ett så kallat genuskontrakt. Detta 

bygger på att män och kvinnor följer, medvetet eller omedvetet, dessa oskrivna regler som 

konstant reproducerar bilden av mannen som överordnad kvinnan i samhället.42 

Ämnesbehandling 
Under detta avsnitt kommer obetalt arbete att studeras ur olika vinklar, dels genom att studera 

förändringar i arbetsdelning och sedan vad denna arbetsdelning får för ekonomiska 

konsekvenser. Jag kommer även att se vad olika typer av arbete har för inverkan på 

välbefinnande. Som avslutning kommer jag i all korthet presentera vad en skilsmässa kan få 

för ekonomiska konsekvenser för de berörda parterna. 

Arbetsdelning 
I slutet av 90-talet la kvinnor i genomsnitt ned 11.83 timmars arbete i veckan på städning, 

tvätt och barnomsorg, detta skall jämföras med att männen vid samma mättillfälle la ned 3.8 

timmar på samma sysslor.43 Städning, tvätt och barnomsorg är det som jag i detta arbete 

räknar till obetalt arbete. Har fördelningen alltid sett ut på detta sätt och spelar det egentligen 

någon roll att det ser ut såhär? Jag har nedan studerat en avhandling av Ellinor Platzer som i 

sin tur studerat arbetsdelningen i Sverige från 1930-talet och framåt. 

Obetalt arbete kan på namnet tolkas som en oviktig post i samhällets ekonomi men i Tyskland 

under 1990- talet mättes det obetalda arbetet ha ett värde motsvarande 38 % av BNP.44 I 

Sverige förändrades arbetsmarknaden för kvinnor 1925 då behörighetslagen trädde i kraft, 

denna gjorde att kvinnor fick rätten att inneha statliga tjänster. 1939 var ännu ett framstegens 

år för de kvinnor som ville förvärvsarbeta, detta år blev det nämligen olagligt att avskeda 

kvinnor på grund av att de var gravida eller att de gifte sig. Kvinnors ökade rätt till tillträde på 

arbetsmarknaden stötte på stark kritik från de konservativa i samhället som menade att om 

kvinnor började förvärvsarbeta så skulle familjerna falla samman.45 Det skulle kunna tänkas 

att de konservativas kritik var välriktad, då en ökad närvaro på arbetsmarknaden rimligtvis 

borde göra att kvinnor fick mindre tid att sköta hushållsarbetet som de tidigare gjort. Detta 

inträffade dock inte och kvinnors intågande på arbetsmarknaden blev istället för en minskad 

42 Hirdman, Y., (2007): Gösta och genusordningen, feministiska betraktelser, Sid, 145-152 & 213f. 
43 Platzer, E., (2007) Från folkhem till karriärhushåll, den nya husliga arbetsdelningen, Sid, 116 
44 Ibid. Sid, 15 
45 Ibid. Sid, 16 
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börda i hemmet en ”dubbel börda.”46 När kvinnorna började ta sig an arbetsmarknaden såg 

fördelningen på arbete oftast ut så att männen arbetade heltid medan kvinnorna arbetade 

deltid. Det var först på mitten av 80-talet som kvinnor började ta sig an heltidstjänster i någon 

större utsträckning. Att kvinnor och män nu började arbeta mer liknande timmar speglade 

dock inte av sig i hemarbetet, trots att båda parter nu arbetade i princip lika mycket var det 

fortfarande kvinnorna som stod för det arbete som utförs i hemmet.47 Denna totala ökade 

arbetsinsats för kvinnorna är något som skapar stress och obalans och en upplevelse av att inte 

räcka till.48 

För att försöka att öka balansen väljer vissa familjer idag att köpa tjänster som underlättar 

vardagsarbetet såsom städtjänst eller barnpassning.49 Nyligen har man från den sittande 

regeringens håll valt att gå in och stötta dessa familjer och samtidigt underlätta för andra 

familjer att köpa dessa tjänster. Regeringen fick i juli 2007 igenom det såkallade RUT-

avdraget som är en skattesubventionering för hushållsnära tjänster.50 Tanken med detta 

avdrag var att det skulle bidra till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor då kvinnorna 

nu skulle få ”tid” att arbeta lika mycket som männen. Även om det som ovan 

uppmärksammas, att kvinnor idag arbetar mer heltid än någonsin, så är fortfarande 

deltidsarbete någonting som är utbrett hos kvinnor och det är detta regeringen ämnar göra 

någonting åt. Samtidigt som de ”svarta” städjobben förhoppningsvis skulle bli ”vita”.51 

Vidare läsning i vad författaren anser att detta avdrag avser kan läsas att det även har som 

ambition att förändra det svenska ekonomiska systemet, samt att det främst riktar sig till 

högutbildade kvinnor som lever under goda ekonomiska förhållanden.52 Kritik mot detta 

avdrag från ”vänsterfeminister” har inte låtit vänta på sig, de menar att denna subvention inte 

ökar jämställdheten, då den endast gör att kvinnor minskar sin andel av hemarbete men att 

männen inte samtidigt ökar sin andel.53 I slutet av Ellinor Platzers avhandling kan man läsa, 

att det faktum att kvinnor har fått tillträde till arbetsmarknaden och att staten gått in och 

skattesubventionerat hushållsnära tjänster, till synes kan ha ökat jämlikheten då kvinnor och 

män fått mer lika rättigheter. Att kvinnorna de facto är de som fortfarande utför de mesta 

sysslorna i hemmet gör, att ur denna synvinkel så har jämlikheten ökat men inte 

46 Platzer, E., (2007) Från folkhem till karriärhushåll, den nya husliga arbetsdelningen, Sid, 20 
47 Ibid. Sid, 26 
48 Ibid. Sid, 30 
49 Ibid. Sid, 31 
50 Ibid. Sid, 11 & 39 
51 Ibid. Sid, 44 
52 Ibid. Sid, 47 
53 Ibid. Sid, 48 
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jämställdheten.54 Allt fler hushåll idag består av ”tvåkarriärhushåll” där alltså båda parter 

arbetar heltid.55 Stressen för de arbetande kvinnorna har ökat då mängden hushållsarbete 

fortfarande är ganska konstant. I början av 90-talet uppgick männens totala andel av 

hushållsarbetet till endast 18 %.56 Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att under de 80 

år som har gått sedan kvinnor började ta mer plats i den förvärvsarbetande sfären i samhället 

så har förvärvsarbetet förändrats kraftigt men det obetalda hushållsarbetet är relativt 

konstant.57 

Får det obetalda arbetet konsekvenser för den ekonomiska ställningen i samhället? 
Ovanstående stycke kan tolkas som att det var först på mitten av 20-talet som kvinnor började 

arbeta i Sverige, detta är givetvis inte fallet. Kvinnor och män har arbetat genom alla tider 

men det är först det senaste seklet som kvinnor har börjat få betalt för sitt arbete.58 Då kvinnor 

började arbeta och få en riktig lön så satte debatten igång om ekonomiskt oberoende. Detta är 

ett ord som har olika betydelse beroende på om du är man eller kvinna. I mäns fall betyder det 

att man har en såpass hög inkomst att man inte behöver lönearbeta mera, eller att man endast 

behöver utföra lönearbete under en kortare period i sitt liv. För kvinnor betyder istället 

ekonomiskt oberoende att man är oberoende av en man.59 De löneskillnader som kan utläsas 

mellan kvinnor och män kan till stor del bero på uppdelningen mellan avlönat och oavlönat 

arbete. Anita Nyberg skriver i SOU 1997:87 att det idag ser ut som att vi går mot en mer och 

mer jämlik arbetsfördelning på arbetsmarknaden men uppdelningen i hemmet är fortfarande 

konservativ. Kvinnor lägger idag ned ungefär samma antal timmar på arbete som män men en 

del av dessa timmar spenderas på obetalt arbete.60 Denna fördelning minskar möjligheterna 

till ekonomisk jämställdhet och oberoende.61 En del ekonomer och sociologer har i stort 

betraktat uppdelningen av hushållsarbete som oproblematiskt, de har istället menat att det är 

lönsamt: 

”… gynnsamt för familjens ekonomiska välfärd att kvinnor specialiserar sig på hemarbete och 

män på lönearbete.”62 

54 Platzer, E., (2007) Från folkhem till karriärhushåll, den nya husliga arbetsdelningen, Sid 78 
55 Ibid. Sid, 79 
56 Ibid. Sid, 80 
57 Ibid. Sid, 107 
58 Nyberg, Anita (1997) SOU 1997:87, Sid, 2 
59 Ibid. Sid, 2ff. 
60 Ibid. Sid, 6 
61 Ibid. 
62 Ibid. Sid, 7 
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År 2008 har kvinnor, enligt statistiska centralbyrån, i genomsnitt 16 % lägre lön än vad 

männen har.63 Ett av huvudskälen till denna skillnad är att kvinnor arbetar kortare tider än 

männen i lönearbete och lägger mer tid på det obetalda arbetet i hemmen.64 

Att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet som utförs i hemmen gör att männen får 

mer tid till att lönearbeta. Vi kan se en tydig skillnad i vad som händer med män och kvinnors 

arbetstimmar när de går från ensamstående till sambos och från ett hushåll utan barn till ett 

med barn. I SOU 1997:87 kan man utläsa medelarbetstiden per person i befolkningen 

uppdelat på kön och civilstatus.65 Här finner vi att ensamstående kvinnor mellan 45-55 år 

arbetar 24.4 timmar, motsvarande siffra för männen i samma grupp är 25.5 timmar. När män 

och kvinnor i denna grupp flyttar ihop och ingår samboskap så händer det något med 

arbetstimmarna, männens timmat ökar till 33 timmar medan kvinnornas arbetstid endast ökar 

0.8 timmar till 25.2. En än större skillnad finner vi i kategorin som har barn mellan 0-6 år, då 

arbetar männen 30.8 timmar medan kvinnorna endast arbetar 15 timmar.66  

För att studera om det skett någon påtaglig skillnad i detta område har jag även granskat nya 

siffror från statistiska centralbyrån. Några exakt lika siffror kunde jag inte finna men ur häftet 

”På tal om kvinnor och män” från 2010 kan jag läsa att kvinnor mellan 24-64 år i genomsnitt 

arbetar drygt 25 timmar per arbetsveckan och lägger samtidigt ner ca 20 timmar per 

arbetsveckan på obetat arbete. Män mellan 24-64 år arbetar istället ungefär 37 timmar i 

veckan och lägger samtidigt ner ca 10 timmar på obetalt arbete. Det obetalda arbetet ökar 

kraftigt då par får barn. Kvinnor som har barn mellan 0-6 år utför 43 timmars obetalt arbete i 

veckan, männen utför samtidigt obetalt arbete ca 27 timmar i veckan.67 

Att männen förvärvsarbetar så många fler timmar än kvinnorna får inte bara konsekvenser i 

dagsläget i form av en högre lön, det får även konsekvenser längre fram i tiden i form av att 

de som arbetat mera får en högre pension.68 Enligt statistiska centralbyrån hade män, i 

parrelationer, år 2009 nästan 100 000 kr mer i pension än kvinnor.69 

63 ”Löneskillnaderna mellan kvinnor och män” (2008) 
64 Nyberg, Anita (1997) SOU 1997:87, Sid, 19 
65 Ibid. Sid, 19 
66 Ibid. Sid, 74f. 
67 ”På tal om kvinnor och män” (2010) 
68 Nyberg, Anita (1997) SOU 1997:87, Sid, 52 
69 ”Parrelationer ger högre pension – men bara för män” (2011) 
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Finns det kopplingar mellan betalt arbete och välbefinnande? 
I dagens Sverige finns det inte tillräckligt många kvinnor som uttryckligen är hemmafruar så 

att det går att göra ordentliga analyser på denna grupp. I avhandlingen ”Happy hour” av 

Katarina Boye kan vi dock se att en tredjedel av alla arbetsföra kvinnor i Sverige arbetar 

deltid, alltså mellan 16 och 35 timmat per vecka, motsvarande siffra för de arbetsföra männen 

är 6 %. De kvinnor som arbetar mer än heltid är 10 % medan 26 % av männen arbetar mer är 

heltid. 70 Om vi istället flyttar fokus från arbetsmarknaden in till mellan hemmets fyra väggar 

kan vi se att 80 % av Sveriges män varje vecka utför mellan 0 och 10 timmars hushållsarbete. 

58 % av kvinnorna utför istället mellan 15 och 25 timmars hushållsarbete i veckan, och om vi 

även räknar in de kvinnor som lägger mellan 6 och 10 timmar i veckan på arbete i hemmet så 

hamnar vi på totalt 86 % av kvinnorna som utför mellan 6 och 25 timmar hushållsarbete i 

veckan.71 

I den studerade avhandlingen ”Happy Hour” har författaren granskat välbefinnandet hos män 

och kvinnor. Detta har gjorts genom att studera undersökningar angående Sveriges invånares 

psykiska välbefinnande så kallade Swedish level-of-living survey. Ett bevis på minskat 

välbefinnande har varit en upplevelse av stress, utmattning, sömnsvårigheter och nervositet 

under längre perioder.72 I studien konstateras det att i samband med att ett par skaffar barn så 

ökar kvinnan sitt arbete i hemmet, liknande skillnad går inte att finna hos männen. Mödrar 

tenderar att börja jobba deltid vid barnets ankomst medan männen oftast fortsätter att arbeta 

heltid.73 Under barnens uppväxt tar kvinnor mer och mer ansvar i hemmet, detta blir sedan 

ofta ett mönster som när barnen vuxit upp och kvinnan har gått tillbaka till heltidsanställning 

sitter kvar.74 Kvinnor som arbetar heltid utför generellt fyra femtedelar av sysslorna i hemmet, 

och med det följer en ökad känsla av stress.75 Författaren påvisar att en känsla av att vara den 

som gör mest och en känsla av ojämlikhet inte är något som skulle försvinna bara för att ett 

hushåll skulle införskaffa exempelvis städhjälp. Detta för att kvinnan skulle kunna minska sin 

del men männen skulle inte öka sin insats.76 Det visar sig att det finns ett positivt samband 

70 Boye, K., (2008): Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work. Sid, 3 
71 Ibid. Sid, 4 (Se Figur 1) 
72 Ibid. Sid, 10 
73 Ibid. Sid, 12 
74 Ibid. Sid, 13 
75 Ibid. Sid, 15 
76 Ibid. Sid, 16 
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mellan välbefinnande och betalt arbete hos kvinnor, men att detta välbefinnande minskat i takt 

med att en konflikt mellan hem och arbete infinner sig.77 

Välbefinnandet minskar också när arbetets totala tid, alltså förvärvsarbete och obetalt arbete 

tillsammans överstiger ett visst antal timmar.78 Det är alltså inte det obetalda arbetet i sig som 

minskar välbefinnandet utan snarare den totala arbetsbördan som kan få kvinnor att må sämre. 

Det minskade väldefinnandet kan också kopplas till konflikten som kan uppstå mellan den 

yrkesroll man har och den roll man har i hemmet.79 Kombinationen av ett heltidsarbete och en 

familj är alltså en kombination som tycks minska kvinnors välbefinnande medan det lämnar 

männens välbefinnande oberört. Detta ofta på grund av att kvinnor och män arbetar ofta lika 

länge, men männen förvärvsarbetar längre medan kvinnorna fortsätter arbeta när de kommer 

hem.80 De totala antalen upplevelser av minskat väldefinnande som kan uppmätas i Sverige 

kan till relativt liten del anses komma från den mängden totalt arbete som utförs. Däremot kan 

den ojämna fördelningen av arbete i och utanför hemmet anses stå för en relativt stor del av 

den skillnad men kan finna mellan könen.81 Brytpunkten för kvinnor i Sverige, när det totala 

tiden som läggs på arbete börjar minska välbefinnandet, ligger runt 51-52 timmar i veckan. 

Generellt arbetar kvinnor totalt 53 timmar i veckan.82 

Ekonomiska konsekvenser vid en skilsmässa 
I nedanstående text kommer jag med ensamstående att mena en person som bor ensam och 

inte tillsammans med barn eller partner. Om jag istället menar en person som har ensam 

vårdnad om sitt barn så kommer jag förtydliga detta med att beskriva personen som 

ensamstående förälder. 

När en ensamstående person utför obetalt arbete i sitt eget hem är det något som individen gör 

åt sig själv och således något som hon eller han får dra nytta av. Om istället två personer 

flyttar ihop blir allt arbete man utför i hemmet något som båda parter får tal del av. Damsuger 

den ena så blir det rent för båda boende i hushållet och när den andra tvättar får båda somna i 

rena lakan. Att ingå i ett äktenskap eller samboskap får ofta som konsekvens att man delar på 

det mesta, från ekonomi till hushållsarbete. Hur man delar måste dock inte alltid vara jämt och 

77 Boye, K., (2008): Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work. Sid, 19 
78 Ibid. Studie II, Sid, 3 
79 Ibid. Sid, 4 
80 Ibid. Sid, 5 (Studie II) 
81 Ibid. Sid, 18 
82 Ibid. Sid, 19 
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denna ojämlikhet kan få stora konsekvenser då en part väljer att bryta relationen innan döden 

skiljer dem åt. 

I dagsläget ser det ut som att männen ägnar mer tid åt förvärvsarbete och kvinnor mer tid åt 

hemarbete.83 Vi har ovan sett argument för att denna uppdelning skulle kunna vara en bra 

uppdelning för att minska den obalans och stress som kan komma sig av känslan att 

förvärvsarbete inkräktar på fritiden. Detta är ett argument som förvisso skulle kunna hålla så 

länge relationen håller. Men vad sker, rent ekonomiskt, om relationen tar slut? Vad får 

skilsmässor för ekonomiska konsekvenser för män och kvinnor? Finns det någon skillnad? 

En rad konsekvenser uppstår vid en skilsmässa eller separation. Det bör tas i beräkning att 

kvinnorna oftast är den part som får vårdnad om barnen i en separation och att hennes nya 

hushåll således belastas mer än mannens.84 En amerikansk studie visar på en separation slår 

hårdast mot barn och kvinnor, rent ekonomiskt.85 Detta kommer sig främst av att kvinnor har 

lägre löner än män, att de i större utsträckning har ansvar för gemensamma barn samt att 

mannen ofta bidrar till relativt liten del till det underhåll för barnen och ex-fruns försörjning.86 

Situationen för kvinnor i Sverige ser ut på liknande sätt, oftast slår en separation inte lika hårt 

mot kvinnan här på grund av ett mera utbrett socialförsäkringssystem. Något som dock har 

visat sig slå lika hårt är problematiken kring att hålla två roller vid liv samtidigt, både 

yrkesrollen och hemmarollen.87  

På slutet av 1990-talet gjordes en undersökning på sammanboende män och kvinnor, 

separerade män och kvinnor som gift om sig och separerade män och kvinnor som fortsatt 

levde ensamma. Det visar det sig att separerade kvinnor har en betydligt sämre löneutveckling 

än resterande deltagande i undersökningen. När jämförelser gjordes mellan de separerande 

männen och kvinnorna så var skillnaden stor, männen hade en betydligt bättre 

löneutveckling.88 Det kan till och med påvisas att de separerade männen har en bättre 

löneutveckling än både män och kvinnor som lever kvar i sina relationer.89 För att styrka detta 

kan vi titta på medianlönen 2008 för olika hushåll, sammanboende utan barn, sammanboende 

med barn, ensamstående män utan barn och ensamstående kvinnor utan barn. För sambos utan 

barn är den disponibla medianinkomsten 275 000 kr, med barn är den istället 196 000, för 

83 Ahrne G., & Persson I., m.fl. (1997) SOU 1997:138, Sid, 189 
84 Ibid. Sid, 230 
85 Ibid. Sid, 232 
86 Ibid. Sid, 233 
87 Ibid. 
88 Ibid. Sid, 242 
89 Ibid. Sid, 248 
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kvinnor utan barn är siffran 170 000 och för män utan barn är den 198 000 kr. Män utan barn 

har alltså högre disponibel medianinkomst än sambos med barn.90 

Sammanfattningsvis kan vi säga att rent ekonomiskt, mätt i hushållsinkomst, (hushållets totala 

inkomst), justerad inkomst (inkomsten justerad efter inflation etc.) eller inkomst per capita 

(hushållets inkomst uppdelat per individ boende i hushållet) så försämras kvinnors situation 

vid en eventuell skilsmässa i jämförelse med männens situation. I mäns situation ser vi istället 

svaga tendenser till att den ekonomiska utvecklingen skulle se ljusare ut vid en eventuell 

separation.91 

Slutsats och Diskussion 
Låt mig börja med att säga att jag känner mig positiv. Att läsa siffror om hur många timmar 

män och kvinnor lägger ned på obetalt och betalt arbete, om hur mycket mer pension män har 

än kvinnor och till och med hur arbetsdelningen påverkar vårt välbefinnande, kan göra att 

man känner sig nedstämd. Allt pekar åt männens fördel. Men så kom det, ett mail från 

Statistiska Centralbyrån. I detta mail kunde jag finna, förutom en länk till det lila, 96 sidiga 

häftet ”På tal om kvinnor och män” som presenterar hur män och kvinnor har det ställt i olika 

sektorer, minst tre personer som alla arbetar med frågor som just berör jämlikhetsfrågor. Och 

så kom den, känslan av hopp. I det bifogade häftet konstaterar Statistiska Centralbyrån att 

situationen för jämlikheten mellan kvinnor och män fortfarande inte är balanserad men att i de 

flesta sektorer så blir det sakta men säkert bättre. Det får mig att tänka på ett tal som jag hörde 

för några veckor sedan av Sarah Kay, som föreläser och undervisar i poesi: 

”… There is nothing more beautiful than how the ocean keeps kissing the shorelines no matter how 

many times it is sent away”92 

Vad jag bland annat känner mig hoppfull för är att det finns personer som verkligen är 

engagerade i dessa viktiga frågor. Om inte minst syns detta när vi faktiskt har en politik som i 

vissa av de förslag som läggs fram tar hänsyn till jämlikhetsfrågan. Om det skall kunna bli en 

förändring måste en medvetenhet och ett engagemang vara grunden. Men med detta sagt så 

menar jag inte att det är dags att luta sig tillbaka och att det inte finns någonting att diskutera. 

90 ”På tal om kvinnor och män” (2010) 
91 Ahrne G., & Persson I., m.fl. (1997) SOU 1997:138, Sid, 256f. 
92 ”If I should have a daughter…” Sarah Kay (2011) Tillgänglig [online]: 
http://www.ted.com/talks/lang/eng/sarah_kay_if_i_should_have_a_daughter.html 
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Jag vill också passa på att förtydliga att jag inte tror att det finns något faktiskt egenvärde i 

vem som utför vilka sysslor eller att det skall vara millimeterrättvisa när det kommer till 

hushållssysslor. Problemet som jag ser det är när ett arbete värderas mer än ett annat och att 

en part så gott som alltid gör mer av det obetalda arbetet och på så vis får mindre del av de 

sociala förmåner som det innebär att förvärvsarbeta. Som det ser ut idag så kan jag se vad de 

ekonomer och sociologer menar som citeras på sida 14, men det argumentet håller bara så 

länge som familjesituationen är intakt. Vad för konsekvenser en skilsmässa kan få kan vi se i 

avsnittet innan detta.  

Jag har haft två frågeställningar när jag skrivit detta arbete. Till att börja med så ville jag 

kontrollera om teorin om Work life balance tog någon hänsyn till de eventuella konsekvenser 

som den ojämna arbetsfördelningen medför. Och den huvudsakliga frågeställningen var ifall 

det individuella fokus som teorin har kan få strukturella obalanser som effekt. På den första 

frågan så måste jag svara nej. Teorin utger sig för att vara könsneutral och menar därför att 

alla de förslag de ger berör båda parter i ett hushåll. Jag menar inte att det är teorins fel att 

arbetsdelningen är ojämn men jag hade önskat att frågan och eventuella konsekvenser av hur 

arbetsdelningen ser ut idag hade problematiserats. Då en fråga inte belyses och 

problematiseras så menar jag att problemet bortses ifrån. För att undvika detta hade det på ett 

tydligare sätt kunnats framhålla hur situationen ser ut idag och de negativa konsekvenser 

uppdelningen får. 

På huvudfrågeställningen så vill jag däremot svara ja, med ett genusperspektiv i bakhuvudet 

får den individuella balansen strukturella konsekvenser. På sidan 10 och 11 i detta arbete kan 

vi läsa vad som skulle kunna skapa ”work life balance”. Förslag ges på olika samhälleliga 

nivåer och när jag läser dem rakt upp och ner så verkar de både logiska och inte allt för svåra 

att genomföra. Tittar jag sedan ner på nästa rubrik om genussystem så får förslagen en annan 

klang. Alla förslag som ges för att öka balansen handlar om att individer måste ta beslut. 

Arbete deltid, ta en lägre mindre tidskrävande position och vem som skall ta ut 

föräldraledighet etc. Om vi tittar på dessa beslut utifrån Yvonne Hirdmans hierarkiska logik 

kan vi anta att de flesta beslut som kommer att fattas kommer att gynna männen ekonomiskt. 

Detta kommer att ske då män och kvinnor ser förvärvsarbete som viktigare än hushållsarbete 

och männens position i samhället kommer att göra att de kommer att förvärvarbete mer och 

göra mindre hushållssysslor. 
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Jag förmodar att det inte är en slump att alla de arbeten jag läst har visat på att kvinnor gör 

mer obetalt arbete än män. Jag tror att det ligger någonting bakom Hirdmans hierarkiska logik 

och att det gör att både män och kvinnor anser att mäns arbete är lite bättre. Då jag tror på 

maktstrukturer i samhället, alltså att mannen idag är normen i samhället och att vi alla 

medvetet och omedvetet förhåller oss efter detta, så tror jag även att de förslag som Work life 

balance ger som förslag till balans skapar en strukturell obalans samtidigt som de måhända 

skapar en individuell balans. Då obetalt arbete och framförallt en ojämn uppdelning av 

utförande av obetalt arbete får så negativa konsekvenser i form av lägre lön, lägre pension och 

minskat välbefinnande är detta ett problem som är viktigt att ta itu med 

Själva förslagen med att arbete mindre, ta ett mindre tidskrävande positioner eller att utnyttja 

föräldraförsäkringen är i sig inte dåliga idéer. Problem uppstår då se skall sättas i verket. I 

studie två i ”Happy hour” kan vi läsa att skattereducerade hushållsnära tjänster gör att män tar 

än mindre andels ansvar för det obetalda arbetet och att den egentliga kärnan till 

problematiken inte är att kvinnor inte har tid att utföra det obetalda arbetet utan den ojämna 

fördelningen.93  

Jag tror att det viktigaste är att dela på bördan både av förvärvsarbete och obetalt arbete. 

Istället för att en part arbetar 20 timmar och den andra 40 timmar i veckan kanske båda kunde 

arbete 30 timmar var. Istället för att en part tar ut nästan hela föräldraförsäkringen så skulle de 

kunna dela på den. Hur denna allt jämnare uppdelning skulle kunna gå till skulle bli en helt ny 

men intressant undersökning. För jämlikhetens skull är det viktigt att vi kommer dit.  

Sammanfattning 
I detta arbete kan vi läsa om obetalt arbete och hur en teori om balans mellan arbete och fritid 

förhåller sig till denna sektor. För att studera detta har teorin presenterats utförligt bland annat 

dess uppkomst och förslag till vad som skulle kunna skapa balans i människors livspussel. För 

att kunna möjliggöra för fler slutsatser har även en genusteori av Yvonne Hirdman studerats. 

Denna teori menar att det finns ett maktsystem i vårt samhälle idag där mannen blir normen 

och både kvinnor och män betraktar mäns position i samhället som rättesnöret. 

Då teorin om Work life balance är en individinriktad teori och problemet med obetalt arbete 

kan ses som ett problem som hela samhället drabbas av så har jag ställt mig frågan om strävan 

efter att uppnå individuell balans kan skapa strukturella obalanser. 

93 Boye, Katarina (2008): Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work. Sid, 23 
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För att studera detta har jag utifrån olika vinklar studerat obetalt arbete, exempelvis 

arbetsdelning, välbefinnande och ekonomiska konsekvenser. Jag har sedan vägt dessa delar 

mot Work life balance för att se om teorin tar någon hänsyn till de konsekvenser som obetalt 

arbete visar sig få. I och med att jag även har haft en genusteori i bakgrunden har jag även 

studerat hur det kan komma sig att dessa mönster kan behållas. 

I min diskussion och slutsats kommer jag fram till att Work life balance inte tar någon hänsyn 

till de konsekvenser obetalt arbete får och att denna problematik borde belysas. Då teorin har 

många förslag på hur familjer skall lösa obalansen, och vissa av dessa förslag går ut på att en 

part arbetar mindre anser jag det vara viktigt att titta på vad det kan få och får för negativ 

konsekvenser då detta görs. Avslutningsvis visar jag på att det inte är själva teorins eller 

förslagens fel att det blir en strukturell obalans som följd av den individuella balansen utan att 

det snarare är hur förslagen tolkas utifrån det genussystem vi lever i idag.   
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