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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar deltidsarbetets betydelse för en ojämställd arbetsdelning. Genom 

samtalsintervjuer med offentliga aktörer, så som politiker och företrädare för arbetsgivarsidan, 

har de samband respondenterna kan se mellan deltidsarbete och reproduktion av en ojämställd 

arbetsdelning. Samtliga identifierar deltidsfrågan som en av arbetsmarknadens viktigaste. 

Respondenterna ser samband mellan deltid och obetalt hemarbete samt att organisering av 

lönearbete präglas av manliga normer. Av resultatet framgår också att Sverige tagit ut en ny kurs i 

jämställdhetsarbetet som präglas av en borgerlig kontext. 
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Abstract 
The essay studies the connections between part-time employment and unequal job sharing. The 

empirical material is based on interviews with official spokespersons; politicians and 

representatives for the Swedish employers’ association and working class movement. All of the 

interviewed identifies the question of part-time employment as one of most important on the 

labour market. The result shows that the interviewed do see a connection between part-time 

employment and unpaid labour. They also point out how work is mainly organized by male 

norms. The interviewed pointed out the fact that Sweden currently has a right-wing government 

is important for the future of gender equality in the country. 

 

 

Key words: labour, part-time employment, gender equality, reproduction of unequal job sharing, paid/unpaid 
labour, public persons. 
  



Innehållsförteckning 
 
Deltid - ständigt aktuellt    1 
Varför är deltidsanställningen alltid i hetluften?    1 
Olika branscher, olika bilder     2 
Deltidsanställningen i dagsläget     2 
Vem och hur många arbetar deltid?    3 
 
Syfte      4 
 
Metod      5 
Feministisk metod - vad är det?     5 
Samtalsintervju - en kvalitativ metod    6 
Hur gjordes urvalet?     7 
Respondenterna - offentliga aktörer    7 
Förberedelser      8 
Att tala med retoriskt erfarna     8 
Genomförande      9 
Avgränsning      9 
 
Teoretiska perspektiv på kvinnor, arbete och  
deltidsanställningar    10 
Kvinnor och arbete     10 
Kvinnoforskningen och arbetet     10 
Arbetsdelning      10 
Klass eller kön?      11 
Vilken roll spelar deltidsanställningar för arbetsdelning?   11 
En möjlighet att kombinera familj och lönearbete?   12 
Ett val kvinnor gör?     12 
Deltidsanställningarnas betydelse för den svenska välfärdsstaten   13 
Segmenteringsperspektivet     14 
En dual arbetsmarknad     14 
Ett feministiskt perspektiv     14 
 
En manlig norm     15 
Könskontrakt      15 
Avvikande från normen     15 
Könspräglade organisationer     16 
Könsneutralitet på arbetet?     17 
Nordisk jämställdhet - en paradox?    17  
 



Diskussion av deltidsarbete som jämställdhetsfråga 18 
En bild av verkligheten     18 
Betydelsen av en borgerlig kontext    18 
Vårdnadsbidraget - ersättning för obetalt arbete?    18 
Hushållsnära tjänster - att betala för det som tidigare varit gratis?  19 
Ekonomiska incitament sätter press på arbetsgivaren?   20 
Arbetets betydelse     20 
Heltid för män - deltid för kvinnor?    21 
 
Om kvinnor och män     22 
Arbetsdelning - om kvinnligt och manligt arbete    22 
Varför finns kvinnligt oh manligt arbete?    22 
Reservarbetsstyrkan     23 
Deltidsarbete - det bästa av två världar?    24 
Vad är då problemet med deltid?    24 
Inte bara ett ”kvinnoproblem”     25 
Manliga normer och organisationer    26 
En fråga om kunskap eller makt och resurser?    27 
När är det färdigt?     27 
 
Vems ansvar?     28 
Politikers ansvar     28 
Fackligt ansvar      29 
Näringslivets ansvar     29 
Varför händer det så lite?     30 
Hur ser framtiden ut?     30 
 
En oprioriterad jämställdhetsfråga?   32 
 
Referenser     3



 

Deltid – ständigt aktuellt 
Det går att urskilja starkt könsrelaterade mönster mellan heltids- och deltidsarbetande. 80 procent av 

de deltidsarbetande inom detaljhandeln är kvinnor och det är också inom denna del av handeln som 

den största andelen deltidsanställda återfinns. Partihandeln domineras av män och där är andelen 

betydligt lägre. (Ahl et al, 2006)  

 

Ovanstående citat är hämtat från min egen kandidatuppsats i Service Management, skriven för 

två år sedan. När jag återigen står i begrepp att skriva uppsats läser jag  

  
På manligt dominerade områden såsom radio/TV eller bygghandel är heltidsanställningar grunden 

för arbetet. I kvinnligt dominerade branscher som klädeshandel eller skohandel är 

deltidsanställningar grunden. (Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels, 2007) 

 

Ett drygt år efter jag avslutade min förra uppsats diskuteras alltså frågan om deltidsanställningar 

fortfarande. Jag bestämmer mig för att än gång angripa deltidsfrågan, men denna gång ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv. När jag senare träffar en av respondenterna för att diskutera 

jämställdhet som politiskt mål får jag höra att ”den hetaste frågan just nu är ju kring deltidsarbete” (Inge 

Garstedt (m) 2007). Handels förbundsordförande är uppenbarligen inte ensam om att reflektera 

över deltidsanställningar och diskussionerna har som synes pågått under en längre tid. 

 

Varför är deltidsanställningen alltid i hetluften?  

Det råder ingen tvekan om att deltidsanställningen är en omstridd anställningsform. Av vissa 

förknippad med möjligheten att tjäna lite extra, få lite mer fritid eller som ett steg in i arbetslivet. 

Av andra ansedd för att vara en källa till otrygghet och låga inkomster. Ytterligare några menar att 

deltidsanställningar är en kvinnofälla. 

Tydligt är att det är en vanligt förekommande anställningsform, vilket säkert bidrar 

till intresset för att debattera dess vara eller icke vara. Vanligast förekommande är 

deltidsanställningar inom handeln och inom offentlig sektor (SCB, 2004, Mulinari, 2004, 

Johansson Junttila, 2007). Satt i internationell jämförelse är antalet deltidsanställda högt i Sverige 

(Bergström & Olsson, 2004, Stark & Regnér, 2001). Sverige ligger tillsammans med 

Nederländerna, Storbritannien och Danmark i topp över högst andel deltidsanställda i Europa 
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(Bergström & Olsson, 2004). Men Stark och Regnér (2001) menar också sådana jämförelser 

bortser från att de flesta deltidsanställda arbetar lång deltid i Sverige. I praktiken kan det alltså 

vara en enda arbetad timme som utgör skillnaden mellan en heltidsanställd och en deltidsanställd.  

Deltid kan således sägas vara ett relationellt begrepp, då deltidsarbeten ofta har 

varierat och fortfarande varierar mycket i antal timmar i olika länder. I Sverige idag bedöms deltid 

som arbetstider mellan 1 och 34 timmar i veckan, att jämföra med heltidsarbete som är 35 timmar 

eller mer i veckan. (Stark och Regnér, 2001) 

 

Olika branscher, olika bilder 

Sydsvenska Dagbladet (2007) rapporterar att många kvinnor tvingas jobba deltid inom handeln, 

så kallad ofrivillig deltid. Ofrivillig deltid kan innebära att anställda skulle vilja gå från deltid till 

heltid, från kort till lång deltid eller heltidsanställning (Mulinari, 2004). Ofrivillig deltid kallas 

ibland också för deltidsarbetslöshet och det händer också att det talas om undersysselsatta med 

vilket då ofrivilligt deltidsanställda avses.  

Tidningen uppger, liksom Handels förbundsordförande, att det i mansdominerade 

branscher, t.ex. radio/tv-handeln, finns betydligt fler heltidsanställda än i kvinnodominerade 

branscher. Radio/tv-handeln domineras till 65 procent av män och endast en tredjedel av dessa 

anställda arbetar deltid. Inom skohandeln, där 96 procent av de anställda är kvinnor, arbetar drygt 

tre fjärdedelar deltid. Stefan Carlén, förbundsekonom på Handels, menar att det inte föreligger 

några signifikanta skillnader i öppettider eller kundernas konsumtionsmönster i de båda 

branscherna utan att det borde vara fullt möjligt att anställa på heltid i båda branscherna. Han 

påstår att den höga andelen deltidsanställda beror på en ovilja att organisera arbetet 

annorlunda.(Sydsvenska Dagbladet, 2007) Hedenmo (1999:1–28) argumenterar på liknande sätt 

och menar att deltidsanställningar är ett resultat av en kortsiktig personalpolitik och konstaterar 

att den höga andelen deltidsanställningar får handeln att ”framstå som en omodern sektor av 

arbetsmarknaden”. 

 

Deltidsanställningen i dagsläget 

Efter regeringsbeslut ändras ersättningsnivåerna för a-kassan. Hädanefter kommer det att vara 

möjligt att stämpla upp till heltid i högst 75 dagar istället för de 300 som var tidigare 

(Kommunalarbetaren 20/2007). Carlén uppskattar att tiotusentals kvinnor mister rätten till 

ersättning eftersom arbetsorganisationen till så stor del bygger på deltidsarbete. (Sydsvenska 

Dagbladet, 2007:20) De borgerliga allianspartierna menar i sitt budgetförslag att fler heltidsjobb 

istället kommer att skapas när möjligheten att stämpla på deltid minskar.   
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I tidningen Kommunalarbetaren (20/2007) står att läsa att det på många 

arbetsplatser inte är möjligt att lägga scheman med heltider. I flera kommuner kommer det inte 

att skapas fler heltidstjänster, eftersom det saknas ekonomiska medel att kunna öka 

sysselsättningsgraden. Förslaget kommer därför, menar Kommunalarbetaren, att slå hårt mot 

förbundets deltidsarbetslösa, där två av tre kommunalanställda idag stämplar på deltid. 

Verksamheter kommer att drabbas av nedskärningar och rotationen på arbetsplatserna att behöva 

öka. Kommunal anser att rätten till heltid är en jämställdhetsfråga som nu kommer att prioriteras 

bort för att säkra kommunens överlevnad och man drar slutsatsen att det då även fortsättningsvis 

kommer att vara en förutsättning för deltidsanställda att ha en partner som kan täcka upp 

ekonomiskt. (Kommunalarbetaren 20/2007) 

 

Vem och hur många arbetar deltid? 

Deltidsarbete är koncentrerat till typiskt kvinnodominerade yrken inom servicesektorn, 

exempelvis vård och omsorg, handel, hotell och restaurang (Bergström & Olsson, 2004). Kvinnor 

utgör idag fortfarande den största andelen av deltidsarbetande och ofrivilligt deltidsarbetande. 

(Mulinari, 2004) 

Deltidsanställningar är vanligare än heltidsanställningar inom handelssektorn. I 

detaljhandeln år 2000 var hälften av alla anställningar deltid och merparten av dessa innehades av 

kvinnor. Andelen deltidsanställda kvinnor inom detaljhandeln är högre än genomsnittet för LO-

kvinnor. (Mulinari, 2004) Ett vanligt argument, främst använt arbetsgivarsidan, är att 

konsumenterna efterfrågar längre öppettider vilket kräver ändrade arbetstider i branschen. En 

statlig utredning från 1999 slår fast att ökad konkurrens kräver en ökad kundorientering vilket i 

förlängningen kräver att arbetstiderna anpassas efter kundernas behov (SOU, 1999:27, s 48, 

Bergström & Olsson, 2004). Mulinari (2004:17) skriver   

 
Det finns en tendens att utgå från att den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden i form av 

anställda som har flexibla arbetstider är ett måste för att kunna möta den ökade konkurrensen och 

den kundorienterade organisationen.  

 

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har ökat under 1990-talet som en konsekvens av 

förkortade arbetstider. Andelen kvinnor som har kortare arbetstider än män är högre varför 

inkomstskillnaderna ökar. Högst är andelen kvinnor som jobbar deltid inom LO vilket gör att 

löneskillnaderna till både män i det egna fackförbundet och kvinnor och män i andra fackförbund 

är stora. (Mulinari, 2004)  
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Syfte  
”Förvärvsarbete är en grundläggande förutsättning för att kvinnor ska kunna vara ekonomiskt 

självständiga.” (LO, 2006:23) 

 

Det har länge betraktats som ett mål att få ut i kvinnor i arbetslivet. Ett arbete innebär en egen 

inkomst vilket i sin tur kan resultera i en större självständighet och oberoende. Men 

diskussionerna tenderar oftast att kretsa kring det betalda arbetet, lönearbetet. Kanske för att det 

är lättare att mäta arbetade timmar och antal arbetande kvinnor? Eller kanske för att lönearbetet 

är det arbete som räknas?  

Diskussionen om deltidsanställningen har, som presenterades i föregående stycke, 

pågått länge. Det finns många intressenter i frågan, både på arbetsgivarsidan och bland 

arbetstagarna. Frågan om deltidsanställningar är komplicerad och innehåller en mångfald av 

problemkomplex och variabler. Min avsikt är att söka sambanden mellan deltidsanställningar och 

reproduktion av ojämställdhet. Vilka kopplingar kan göras mellan deltidsanställningar och 

ojämställdhet?   

Samband mellan deltidsanställningar och ojämställdhet, menar jag, skulle sätta 

frågan om deltidsanställningar i ett nytt perspektiv. Om jämställdhet är ett politiskt mål till gagn 

för samhället och deltidsanställningar ett symptom på en ojämställd arbetsfördelning, så skulle 

deltidsanställningar kunna sägas vara ett konkret problem, vilket öppnar för nya frågor om 

statens inblandning. Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, är på många platser känt 

som föregångsland i jämställdhetsfrågor. Bilden av det jämställda Sverige är en bild som gärna 

sprids av svenska företrädare (Haavind & Magnusson, 2005). Om deltidsanställningar är en 

konsekvens av ojämställd arbetsfördelning skulle det växande antalet deltidsanställningar utgöra 

ett problem för uppfattningen om Sverige som jämställdhetsland. Kanske är det utifrån denna 

syn som man hittills argumenterat.  

 

Frågeställningar  

Om jag antar att det föreligger kopplingar mellan deltidsanställningar och en ojämställd 

arbetsdelning, vilka belägg finns för ett sådant samband? Vilken syn har offentliga och politiska aktörer på 

sådana samband? Vilka sociopolitiska implikationer medför deras syn? 
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Metod 
I kapitlet introduceras några av de centrala frågeställningar och problem som diskuteras i 

feministisk metod. Förhoppningen är att detta ska bidra till en förståelse för vad som är 

feministisk metod. Jag redogör för mina metodologiska val, anledningarna till dessa och vad de 

inneburit för den färdiga uppsatsen. Kapitlet innehåller också en presentation av respondenterna 

och det empiriska materialet.  

 

Feministisk metod – vad är det? 

I genusvetenskapen möts forskare med olika erfarenheter, kunskapsteoretiska och metodologiska 

bakgrunder varför det uppstår diskussioner kring metodlogi, metod och feministisk epistemologi. 

Genusvetenskap kan därför beskrivas som en smältdegel där reflektionen kring metodologiska 

ställningstaganden ges stort utrymme. Liksom för andra discipliner är det omöjligt att peka ut en 

metod som den rätta för att bedriva god genusvetenskaplig forskning. Metodvalet skall därför 

göras med hänsyn till forskningsfrågan och studiens syfte. Hur den valda metoden används avgör 

om projektet kan klassificeras som feministiskt, inte metodvalet i sig. (Letherby, 2003:81–87) 

Feministisk metodologi innebär att närma sig forskningssubjektet med respekt och 

en tillåtande attityd för subjektets påverkan på studiens resultat. Genusvetenskapen bör 

respekteras för att försöka ge en heterogen bild av hur världen är beskaffad, utan att göra anspråk 

på att kunna redovisa absoluta sanningar. (Letherby, 2003) Letherby (2003) menar att 

epistemologi innebär kunskapsteoretiska reflektioner och ställningstaganden kring vad kunskap 

är, frågor om vad vi kan veta. Hur den kunskapen kan uppnås tillsammans med relationen mellan 

forskare och studiesubjekt kan sägas vara epistemologiska handlingar. Genusvetenskaplig 

forskning måste utgå från en ansats som inte bara skall vara deskriptiv, utan även ha 

emancipatoriska ambitioner:  

 
The ideal is that women should be self-emancipating and our conviction is that the social scientists 

can contribute to this process … by analysing how the personal is political and by pushing that 

analysis beyond individual experience to comprehension of ’its determination in the larger 

socioeconomic structure’.(i Lundqvist, 2005:65) 

 

Den feministiska forskningen har alltså två karaktäristika: att sätta kvinnors vardag och 

erfarenheter i centrum och att vara emancipatorisk (Eldén i Lundqvist, 2005:65). Att studera 

arbetsorganisation innebär i allra högsta grad att skriva in sig i den traditionen. Arbete utgör en 

central aspekt av livet och anses vara ett medel för att nå jämställdhet (Mulinari, 2006). Joan 
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Acker (2005) argumenterar i ”Tankar om klass: några feministiska metodologiska frågor” för att 

feminister på ett aktivt sätt måste börja analysera och utforska ekonomin. Detta för att ekonomi 

tidigare definierats utifrån vita mäns erfarenheter med konsekvensen att feminister i kritiken av 

marxism och nationalekonomi kodat ekonomi som manligt och bortsett från den. Alltså har 

andra erfarenheter än klass osynliggjorts, istället för att söka djupare kunskap om ekonomi. Paula 

Mulinari (2006) menar i sin avhandling att lönearbete ofta betraktas som lösningen på existerande 

samhälleliga problem, så som ojämlikhet baserat på kön.  

 

Samtalsintervju - en kvalitativ metod 

Kvalitativ metod fokuserar ord snarare än kvantifierbar data och resulterar i verbala 

formuleringar (Backman, 1998). Inom feministisk forskning har kvalitativa metoder traditionellt 

sett föredragits (Letherby, 2003). I den här uppsatsen utgörs det empiriska materialet av 

samtalsintervjuer, som innebär en interaktion mellan intervjuare och respondent. Materialet kan 

sedan ställas mot vetenskapliga resonemang kring möjliga samband mellan arbete och 

jämställdhet. Genom samtal med utvalda personer ville jag visa på hur det personliga, valet av 

arbete och arbetstid, är en politisk fråga.  

Esaiasson et al (2005) menar att samtalsintervjun ger goda möjligheter att få 

oväntade svar och ställa följdfrågor. Jag eftersträvade öppna samtal, varför halvstrukturerade 

intervjuer lämpade sig för att lyfta fram respondenternas egna ord, reflektioner och sätt att 

använda kulturella berättelseramar och redskap (Kvale, 1997 & Magnusson, 1998). Avsikten är att 

pröva den linje om arbetets betydelse som varit rådande i det svenska jämställdhetsprojektet. Om 

arbete är betydelsefullt för jämställdhet mellan könen är det intressant att ta reda på vilken 

betydelse deltidsanställningar tillskrivs. Finns det samband mellan deltidsanställningar och 

ojämställdhet?  

Debatten om deltidsanställningar är i mycket en politisk debatt, liksom det 

feministiska projektet är. Feministisk forskning ställs ofta inför metodologiska problem just på 

grund av den nära relationen till politiska ambitioner. Skulle det visa sig att det finns samband 

mellan deltidsanställningar och ojämställdhet så innebär detta nya frågor om statens eventuella 

inblandning. Vilka jämställdhetsambitioner bör samhället präglas av? Ska dessa ambitioner vara 

tvingande? Hur kan medborgaren påverkas att agera jämställt?  
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Hur gjordes urvalet? 

Jag kontaktade aktiva, etablerade partier med en uttalad jämställdhetspolitik i Skåne tillsammans 

med Landsorganisation i Sverige (LO) och Svensk Handel som representerar arbetstagarna 

respektive arbetsgivarna.  Jag skickade e-post via deras hemsidor där jag förklarade mitt syfte och 

en ungefärlig beskrivning av mina önskemål. Partierna, LO och Svensk Handel kom sedan förslag 

på vilka personer jag borde ha fortsatt kontakt med. Urvalet skedde således slumpmässigt och 

utfallet presenteras nedan.  

 

Respondenterna – offentliga aktörer 

Jörgen Schultz, chef för arbetsgivarservice på Svensk Handel i Södra regionen och har arbetat 

med arbetsgivarfrågor sedan 1977. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation, en bransch- och 

näringspolitisk organisation och en del av Svenskt Näringsliv (Svensk Handels hemsida, 2007). 

Arbetsgivarservice är en del av Svensk Handels roll som arbetsgivarorganisation. Servicen kan 

innebära allt från konkret rådgivning i arbetsgivarfrågor genom utbildningsprogram till 

telefonjourer och deltagande i förhandlingssituationer.  

Moderaterna i Skåne satte mig i kontakt med Inge Garstedt, riksdagsledamot, 

tidigare kommunalråd i Malmö, regionråd och tidigare ordförande i Fredrika Bremer förbundet. 

Garstedt har varvat sina politiska uppdrag med tjänster inom det privata näringslivet.  

Centerpartiet Skåne föreslog Ingrid Karlsson, kommun- och regionpolitiker i 

Kristianstad kommun. Karlsson är också vice ordförande för Centerpartiet Skåne.  

Heléne Fritzon är region- och kommunpolitiker för Socialdemokraterna Skåne och 

liksom Karlsson verksam i Kristianstad. År 2002 tillträdde Fritzon som kommunstyrelsens 

ordförande efter en lång tids engagemang i Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP). Efter 

maktskifte i Kristianstad är Fritzon idag oppositionsråd i kommunen. Vid sidan av detta sitter 

hon även med i Sveriges kommuner och landsting, en medlemsorganisation för landets 290 

kommuner. Organisationen har intressebevakning och arbetsgivarfrågor till uppgift, vilket bl.a. 

inkluderar avtalsförhandlingar. 

Ett problem i insamlingen av det empiriska materialet var kontakten med LO. Jag 

sökte Berit Göthberg, organisationens ombudsman i jämställdhetsfrågor, och blev lovad en 

intervju. Tyvärr genomfördes inte intervjun då Göthberg av olika anledningar inte var anträffbar 

under de överenskomna tiderna. Facket organiserar idag 80 % av arbetskraften, så LO är en 

etablerad aktör som det är svårt att bortse från i frågan om deltid (LO, 2006). År 2000 utropade 

ordförande Wanja Lundby-Wedin LO dessutom till en feministisk organisation och i 

deltidsfrågan har man tagit ställning för rätten till heltid, varför jag behövt organisationens 
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perspektiv för mitt analysarbete. Lösningen blev att använda skrifterna ”Facklig feminism” och 

”Klass och kön 2006”. Jag är medveten om att detta kan uppfattas som ett avsteg från 

samtalsintervjun som metod, men materialet får betraktas som ett nödvändigt komplement. 

Texterna är framtagna av LO för att informera förtroendevalda och ombudsmän och syftar till att 

ge ett fackligt perspektiv på feminism och jämställdhetsfrågor. Jag redovisar och diskuterar 

texterna tillsammans med det övriga empiriska materialet under rubriken ”Diskussion av 

deltidsarbete som jämställdhetsfråga”. 

 

Förberedelser 

Jag fick rådet att använda citat eller berättelser från verkliga personer för att öka chanserna för 

oväntade vändningar i samtalet. Tanken på vad citat från olika personers berättelser skulle kunna 

tillföra tilltalade mig och jag utformade en intervjuguide med citat som jag testade på den första 

respondenten. Tyvärr misslyckades försöket, guiden var förvirrande för respondenten. 

Förhoppning om att andras berättelser och uttalanden skulle hjälpa mig till ett mera ”verkligt” 

samtal kullkastades och jag började om. 

De nya intervjuguiderna utformades utifrån teman med öppna frågor som jag 

anpassade till varje person. Allt eftersom intervjuarbetet fortskred kom föregående samtal i allt 

större utsträckning att utgöra grunden för nästa. Det visade sig vara mera effektivt.   

 

Att tala med retoriskt erfarna 

Jag ägnade intervjusituationen mycket eftertanke. Subjekten för min studie, de politiska och 

offentliga aktörerna, är väl insatta i deltidsproblematiken och retoriskt erfarna. Vid studiens 

början hade jag en uppfattning om de olika aktörernas respektive ståndpunkter och min 

målsättning var att komma längre än retoriken, djupare än förberedda svar.    

Det går att urskilja två huvudriktningar bland intervjuforskare enligt Magnusson 

(1998:48–49). Å ena sidan forskare med en realistisk/empiristisk kunskapssyn som vill skapa en 

så trogen avbildning som möjligt av hur någonting förhåller sig. Detta ger speciella 

förhållningssätt till den intervjuade och materialet vilket ger upphov till speciella problem, 

exempelvis är det oftast svårt för den intervjuade att återge förlopp korrekt. Å andra sida kan 

man också förhålla sig mera kritisk till det sagda och vara uppmärksam på berättelsen som 

process och produkt. Hur gör berättaren berättelsen förstålig för sig själv och andra? Vilka är 

konsekvenserna av berättelsen?  Utvecklingen mot detta förhållningssätt har varit extra påtaglig i 

metodlitteratur för feministisk forskning (Magnusson, 1998:49). Det senare förhållningssättet har 

också varit min ambition under processen.  
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Genomförande  

Respondenterna fick själva avgöra när och var de helst velat genomföra intervjun. Jag träffade 

Inge Garstedt (m), Jörgen Schultz (Svensk Handel) och Heléne Fritzon (s) personligen. Garstedt 

träffade jag på ett folktomt café, utanför hennes arbetstid. Intervjuerna med Schultz och Fritzon 

genomfördes på deras kontor under ordinarie arbetstid. Ingrid Karlsson (c) lät mig kontakta 

henne på kvällstid per telefon i hennes hem. Jag kan inte i något av fallen se att tidpunkten eller 

platsen skulle ha påverkat resultatet negativt, då jag antar att respondenterna valt en tidpunkt och 

en plats de känt sig bekväma med.  

 Intervjuerna varade mellan en och två timmar, varefter jag transkriberade 

materialet. Detta för att kunna ägna mig åt djupläsning av materialet och kunna använda citat i 

den färdiga texten för att ge den mera liv och karaktär. Teman som utgjort grunden i 

intervjuguiderna är desamma som jag utgått från när materialet senare sammanställts och 

analyserats. 

 

Avgränsning 

Respondenterna har alla på något sätt sin bas i Skåne och så långt det varit möjligt har jag velat 

begränsa mig geografiskt till Skåne. Jag avstod från att kontakta enfrågepartier eller partier utan 

uttalad jämställdhetspolitik t.ex. pensionärspartier, sjukvårdspartier eller Sverigedemokraterna.  

Flera partier har tyvärr inte kunnat bidra till mitt material. Folkpartiet och 

Miljöpartiet tackade nej till intervju, men var villiga att svara på frågor via e-post. Jag avböjde 

erbjudandet eftersom jag ansåg det vara ett för långt avsteg från samtalsintervjun som metod. 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet besvarade inte mina kontaktförsök.  

Slutligen vill jag tydliggöra att naturligtvis finns andra perspektiv på och sätt att 

undersöka deltidsproblematik än de jag valt. De los Reyes (1999) menar att den könssegregerade 

arbetsmarknaden ofta tas för given men att andra maktrelationer så som klass och etnicitet glöms 

bort. Att analysera könsarbetsdelning som en dynamisk process med andra maktförhållanden än 

genus innebär, som Mulinari (2004) så riktigt påpekar, en stor och viktig utmaning för feministisk 

forskning. Denna uppsats utgår dock från ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor utgör den största 

andelen av de lägst betalda och det är också kvinnor som har den högsta andelen deltids- och 

tidsbegränsade anställningar.(Mulinari, 2004) Det kan förefalla stereotypt att framhålla kvinnor 

och innebär inte att jag finner andra parametrar ointressanta. Yvonne Hirdman (i Mulinari, 2006) 

menar att genus utgör ”de sociala husens golv” och med det i åtanke väljer jag att avgränsa mig till ett 

försök att visa på eventuella samband mellan deltidsanställningar och ojämställdhet.  
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Teoretiska perspektiv på kvinnor, 

arbete och deltidsanställningar 
I detta kapitel redovisas och diskuteras teoretiska perspektiv på arbete. Avsnittet inleds med en 

introduktion till hur arbete diskuterats. Därefter utreds deltidsanställningar i förhållande till 

arbetsdelning, möjligheter att kombinera arbete och familj, den svenska välfärdsstaten och den 

segmenterade arbetsmarknaden under rubriken ”Kvinnor och arbete”.  Under rubriken ”En 

manlig norm” presenteras forskning om könskontrakt, normer och könspräglade organisationer. 

 

Kvinnor och arbete 
Kvinnoforskningen och arbetet 

Svensk arbetsmarknad karaktäriseras av segregation och av att kvinnor har lägre löner än män 

(Mulinari, 2006 & Hirdman, 2001). Inom svensk kvinnoforskning kan två huvudfåror med fokus 

på arbetsmarknaden urskiljas: en med fokus på diskussioner om välfärdsstaten och en annan med 

fokus på den könssegregerade arbetsmarknaden (Arja Lehto i Mulinari, 2004).  

En central aspekt av diskussionen om arbete är uppdelningen av betalt och obetalt 

arbete och hur arbete ska definieras. Ska arbete endast omfatta lönearbete eller ska även det 

obetalda arbetet inkluderas? Synen att arbete är liktydigt med lönearbete har enligt Mulinari 

(2006:45) bidragit till att hemarbete hittills förblivit underteoretiserat och dess betydelse för 

kapitalistisk ekonomi inte erkänts. Detta trots att tjänstearbete, som betalt eller obetalt utförts av 

kvinnor, alltid varit en betydande del av ekonomin (Mulinari, 2006:39). I begreppet ekonomi 

inkluderar Joan Acker betalt, obetalt och informellt arbete (Mulinari, 2006). Härigenom utmanar 

hon arbetsprocessperspektivet och belyser hur centralt kön är i formandet av arbetsprocessen 

och hur den formas för att upprätthålla manlig dominans.  

 

Arbetsdelning  

Centralt för en marxistisk förståelse av arbete inom ramen för en kapitalistisk ekonomi är att 

avlönat arbete baseras på en ojämlik relation mellan arbetstagare och arbetsgivare (Tilly & Tilly, 

2006). Begreppet arbetsdelning springer ur socialistisk feministisk teori och innebär att kvinnors 

arbete, i och utanför hemmet, är en förutsättning för det kapitalistiska systemet och patriarkatets 

makt (Engels, Hartmann och Rowbotnam i Båvner, 2001:12). Teoretiskt sett utgör 

arbetsdelningen patriarkatets grundval och omfattar både produktion och reproduktion. 

10 
 



 

Produktion innebär produktion av varor och tjänster. Reproduktion omfattar det arbete som 

krävs för att skapa och förnya nytt liv. (Hirdman, 2001)  

 

Som teoretiskt begrepp syftar arbetsdelning till att förklara hur arbete bidrar till 

ojämlikhet mellan könen. Gifta kvinnor utgör en reservarbetskraft och förändringar i deras 

arbetssituation kan förklaras med övriga förändringar på arbetsmarknaden (Båvner, 2004:93). 

Den ökade andelen yrkesarbetande kvinnor skulle kunna förklaras av att det inte längre är möjligt 

för en familj att klara sig på en lön. Men genom att framhärda i att framhålla män som 

huvudansvariga för familjeförsörjningen kan kvinnors sämre villkor på arbetsmarknaden 

legitimeras.  

 

Klass eller kön? 

Tidig socialistisk teori, introducerad av Marx och Engels, fokuserade klassanalys och ägnade kön 

liten uppmärksamhet, även om sociologen Lemert (2004) menar att Engels skrift om den 

patriarkala familjen kan ses som en startpunkt för den materiella feminismen. Därför är det 

rimligt att ifrågasätta användningen av begrepp, exempelvis arbetsdelning, som sprungit ur 

socialistisk teori när man talar om jämställdhet. Mulinari (2006) menar att socialistisk teori 

osynliggjort kvinnor för att kunna betona det gemensamma och göra kvinnor till jämlikar. Hon 

lyfter fram Hartmans tvåsystemteori bestående av patriarkatet och kapitalismen, där patriarkatets 

materiella grund finns i mannens kontroll över kvinnors arbetskraft. (Mulinari, 2006)  

Idag är dock kön en kategori likvärdig med klass för de flesta organisationer med 

en socialistisk grundsyn, vilket bl.a. är fallet med LO. Hirdman (2001) beskriver att det kom som 

en befrielse när mönstret av kvinnounderordning erkändes – också för socialismen. Tidigare hade 

det rått konkurrens mellan begreppen kön och klass som Hirdman (2001) beskriver som ”två 

underhundar som slogs om den nedersta platsen”.  

 

Vilken roll spelar deltidsanställningar för arbetsdelning? 

Teorins arbetsdelning kan direkt kopplas till deltidsanställningar. Deltidsanställda är inte 

exkluderade från arbetsmarknaden, men har inte heller full access. Hedenmo (1999) anser att låga 

lönerna för deltidsarbete försätter kvinnor i en dubbel beroendesituation; dels till mannen och 

dels till arbetsgivaren. Deltidsanställda kvinnor har i många länder lägre löner och sämre villkor 

än heltidsanställda vilket resulterar i ett ekonomiskt beroende till mannen. Ett beroende som i 

förlängningen innebär ett konserverande av ojämställd arbetsfördelning. 
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Beechy och Perkins (i Båvner, 2001:12f) anser att deltidsanställda som 

marginaliserad grupp inte har samma möjligheter att organisera sig så som andra arbetare. De är 

segregerade från heltidsarbetande inte bara som ”olika men lika”.  Olikheten manifesteras ofta i 

form av olika lön, förmåner och arbetsvillkor. Paula Mulinaris (2006) avhandling vittnar om 

deltidsanställda som inte vågar tacka nej till extra timmar av rädsla för att inte bli tillfrågad vid 

nästa tillfälle. Det kan ses som ett exempel på skillnaden i arbetsvillkor mellan heltidsanställda 

och deltidsanställda.  

 

En möjlighet att kombinera familj och lönearbete? 
 

Part-time has been presented as an important ingredient in the new ’flexible’ workforce but also as a 

solution for women combining family and paid employment responsibilities. (Båvner, 2001:1)   

 

I Sverige har kombinationsstrategin länge förordats som en möjlighet att kombinera familj- och 

yrkesliv. Anställningsformen har av många betraktats som lösningen för att få fler kvinnor i 

arbete samtidigt som ansvaret för hemmet och familjen oförändrat axlats av kvinnan. Kvinnor är 

exempelvis föräldralediga längre än sina manliga partners och prioriterar oftast familjen framför 

yrkeslivet. Familjeskäl är den vanligaste förekommande anledningen som kvinnor uppger för att 

de väljer att arbeta deltid på sitt lönearbete. Deltidsarbetande män uppger istället att de arbetar 

deltid för att de studerar parallellt, har en tidskrävande hobby eller för att de inte får heltidsarbete, 

så kallad deltidsarbetslöshet. (Båvner, 2001)     

 Styrkan av deltidsanställda kan sägas utgöra en andrahandsstyrka, reservarbetskraft 

(Beechy och Perkins i Båvner, 2001:12f). Hirdman (2001) menar att ordet ”reserv” allt oftare 

kommit att bytas mot ”resurs” men att betydelsen är densamma.   

 

Ett val kvinnor gör? 

Deltidsarbete betraktades länge, uteslutande, som frivilliga val kvinnor gjorde. Inte förrän 1990 

ställdes frågan till deltidsanställda om de ville arbeta fler timmar, utan det förutsattes att 

deltidsanställda var nöjda med arbetstiden. (Mulinari, 2004) Hirdman (2001) menar att man 

genom att hänvisa till valfrihet effektivt kan dölja den problematik hon menar är förknippad med 

kvinnor och vilken roll kvinnor ska ha i samhället.  

I en undersökning gjord under 2004 av Kommunalarbetarnas förbund angav 28 

procent av de deltidsanställda att de skulle vilja arbeta mera. Antalet deltidsarbetande 

kommunalanställda uppgick samma år till 234 000 och 90 procent av de ofrivilligt 

deltidsarbetande var kvinnor. För att anknyta till Hirdmans nämnda resonemang innebär ett 
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avfärdande av de 28 procent deltidsarbetslösa att ignorera vilken roll kvinnor förväntas spela på 

arbetsmarknaden.  

Båvner (2001) menar att deltidsanställningar i och för sig kan erbjuda lösningen på 

arbetsmarknadens kortsiktiga problem, men att deltidsarbete på längre sikt är sämre alternativ än 

heltidsarbete då deltidsanställningar påverkar den fortsatta karriärutvecklingen och den totala 

livsinkomsten. För deltidsarbetande kvinnor innebär detta konsekvenser i form av sämre 

löneutveckling, sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och låga pensioner. I ett större 

perspektiv påverkar det fördelningen av kvinnor och män på olika positioner i yrkeslivet. 

 

Deltidsanställningarnas betydelse för den svenska välfärdsstaten 

Hemmafrun är en nästintill okänd företeelse i Sverige idag, men det är inte länge sedan endast 

män lönearbetade. Åren efter andra världskriget medförde förändringar. Mellan år 1960 och 1990 

ökade kvinnors deltagande i förvärvsarbete i Sverige mycket kraftigt: från att cirka 40 procent av 

alla svenska kvinnor mellan 15 och 64 år fanns i arbetskraften 1960, till att drygt 80 procent 

gjorde det 1994 (Magnusson, 1998:115).  Deltidsanställningars ökade förekomst kopplas ofta 

samman med kvinnors inträde på arbetsmarknaden under 1960-talet (Mulinari, 2004).  

De arbeten som kvinnor sökte sig till var i allmänhet arbeten som män inte 

intresserade sig för och en dual arbetsmarknad växte fram (Hirdman, 2001). Denna separation av 

könen på arbetsmarknaden kan ses som en bärande princip för genussystemets upprätthållande 

(Mulinari, 2006). Genussystemet omfattar både kvinnor och män och är ett sätt att avgränsa 

vardagens självklara ramar, så som handlingar, vanor, tankar etc. (Hirdman, 2001).  

Kvinnors arbetsmarknad karaktäriseras av lågavlönade arbeten med 

barnomsorgsanpassade arbetstider och små karriärmöjligheter (Magnusson, 1998:116). Målet att 

båda föräldrarna skulle förvärvsarbete innebar att samhället fick ta ett övergripande ansvar för 

försörjning och omhändertagande av barn. (Municio Larsson, 1997) Kvinnoemancipationen var 

bestämd att ske genom lönearbete (Hirdman, 2001). Det bör påpekas att den svenska 

välfärdsstaten också varit framgångsrik i mycket. Genom politiska åtgärder har kvinnor hjälpts ur 

fattigdom på ett, i internationell jämförelse, framgångsrikt sätt. (Sainsbury & Nordgren, 1997) 

Ekonomisk omfördelning har möjliggjort kombinationen av familjeliv och yrkesliv i den mån att 

både män och kvinnor kunnat arbeta. Men det är få som betvivlar att kvinnor i de flesta fall bar 

och fortfarande bär huvuddelen av ansvaret för hemarbetet och barnuppfostran (Båvner, 2001, 

Mulinari, 2004 & Wahlström, 2004). Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas att deltidsarbete 

är en kvinnlig företeelse liksom det obetalda arbetet. Uppdelningen av arbetsmarknaden har 
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hittills bara berörts hastigt, men kommer nu att presenteras mera ingående genom 

segmenteringsperspektivet.    

 

Segmenteringsperspektivet 

Perspektivet kan ses som en kritik av neoklassisk ekonomisk teori som förutsätter frånvaron av 

konflikter mellan olika gruppers intressen på marknaden. Skillnader i arbetslivet kopplas istället 

till processer av social kategorisering och underordning baserade på genus, ålder, etnicitet eller 

rasifiering. Segmenteringsperspektivet kan ge en ökad förståelse för processer som leder till 

deltidsarbeten och tidsbegränsade arbeten och de villkor som präglar dem.  

 

En dual arbetsmarknad 

Segmenteringsperspektivet ifrågasätter förekomsten av en gemensam marknad för arbetskraft 

och hävdar istället att de olika aktörerna, fackföreningar, arbetsgivare och arbetstagare, utvecklar 

strategier för att säkra sina positioner och öka sin makt. Den duala arbetsmarknaden är ett 

centralt begrepp för perspektivet och innebär att man skiljer på framväxten av två parallella 

marknader: en intern och en extern. Den interna arbetsmarknaden omfattar kärnarbetskraften 

och erbjuder arbetare ett visst mått av trygghet, stabilitet och karriärmöjligheter. Extern marknad 

innebär istället en buffertarbetsmarknad med sämre arbetsvillkor, stor anställningsosäkerhet, låga 

löner och små karriärmöjligheter.   

De två segmenten bör betraktas som en komplex samling av till olika grad skilda 

arbetsmarknader. Den amerikanske forskaren Chris Tilly menar att deltidsarbete måste ses i ljuset 

av den duala arbetsmarknaden. Ökningen av deltidsarbete kan ses som en effekt av att företagen 

inte har råd att anställa medarbetare på heltid. Han betonar också vikten av att analysera 

ökningen av deltidsanställda i relation till framväxten av ny arbetskraft vilken är lätt att byta ut, 

har litet inflytande och få rättigheter till ett billigt pris. (Tilly, 1996, jmf. Hirdman, 2001) Som en 

kommentar till detta ska framhållas att mellan 2000 och 2006 har antalet heltidsanställda i 

Sveriges kommuner ökat med 10,8 procent och under den tiden har antalet deltidsanställda 

minskat med 12,7 procent (Johansson Junttila, 2007). Uppgifterna implicerar att vi kan se 

förändringstendenser i organiseringen av arbetsmarknaden.  

 

Ett feministiskt perspektiv 

Tillys analys kritiseras dock av Mulinari (2004) för att sakna feministiskt perspektiv och för att 

inte tillräckligt analysera kvinnors överrepresentation i den externa sektorn. Hirdman (2001) för 

ett liknande resonemang och menar deltidsanställda allt för ofta presenteras som en homogen 
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grupp bestående av extraknäckande ungdomar, pensionärer och hemmafruar. Mulinari (2004) 

lyfter fram Håkansson (2001) som menar att det är lättare för män att etablera sig på 

arbetsmarknaden än för kvinnor. Håkansson menar, till skillnad från segmenteringsteoretiker, att 

alla former av tidsbegränsade anställningar tillhör den externa marknaden. Indelningen bör göras 

utifrån orsakerna till varför företag anställer människor under sådana anställningsformer. 

Ofrivilliga deltider inom handelssektorn skulle kunna påstås vara en del av den externa 

arbetsmarknaden, enligt Mulinari (2004). Detta eftersom de utgör kapacitetsflexibilitet för 

arbetsgivarna och för att många av de deltidsanställda har tidsbegränsade anställningar som 

varken kan sägas vara vikariat, prov- eller projektanställningar.  De tillfälligt anställda och de med 

ofrivillig deltid fyller således en flexibilitetsreserv för arbetsgivarna, men försätter arbetstagarna i 

en position där det blir svårare att få heltidsanställning eller tillsvidareanställning och de hamnar 

då i den externa sektorn. Deltidsanställningar och ofrivillig deltid diskuteras sällan som en del av 

tidsbegränsade anställningar och kopplas därför sällan till diskussionen om strukturella 

förändringar på arbetsmarknaden. (Mulinari, 2004)            

 

En manlig norm 
Könskontrakt  

Joan Acker (2005) menar att den svenska välfärdsstaten till stor del bygger på nedvärderat 

kvinnligt arbete, i form av både lönearbete och obetalt arbete.  Acker (2005) benämner detta 

”könskompromissen” som hon menar resulterat i en tyst överenskommelse där kvinnor ha en 

viss rätt till betalt arbete och en rätt till ett visst mått av oberoende av män mot att de utan 

protester accepterar en viss underordning och huvudansvaret för omsorg i samhällets och 

familjens tjänst.  

Haavind (2005) resonerar på liknande sätt och menar att kvinnor idag kan göra allt, 

förutsatt att det görs underordnat i relation till de män som gör samma saker. Paralleller kan dras 

mellan resonemangen och Hirdmans (2001) påstående att manlighet byggs av och i lönearbetet. 

Kön är således en process som skapar former av arbete som i sin tur skapar kön. Om kvinnor 

ifrågasätter könskompromissen skulle detta således innebära ett hot mot hur manlighet och 

kvinnlighet formas i förhållande till arbete. Egenskaper tillskrivs kön och, som påtalats tidigare, 

genuskontrakt. Hirdman (2001) menar att medvetenheten om att det stereotypa genuskontraktet 

är föråldrat har funnits länge, men att det alltjämt ser likadant ut.  

  

Avvikande från normen 
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Deltidsanställda avviker från ett typiskt manligt arbetsmönster, varför de inte tas för 

professionella eller kommer ifråga för högre positioner vilket i förlängningen leder till bristfällig 

integration på arbetsmarknaden. Atypiska arbetskontrakt omfattas inte av allmän välfärd eftersom 

innehavarna av dessa kontrakt inte anses bidra lika mycket, då endast betalt arbete räknas. Lewis 

(i Båvner, 2001:14) menar att det föreligger ett problem i den skandinaviska välfärdsmodellen 

som kräver ett visst antal arbetade timmar som motprestation för att få ta del av den allmänna 

välfärden. Det manliga arbetsmönstret kan beskrivas som den manliga normen. Män är normen, 

osynlig och ständigt närvarande, mot vilka alla kvinnor ständigt jämförs. Bilden av det egna könet 

är beroende av bilden av den Andre (Tanesini, 1999:165). Hirdman (2001) anser att kvinnor 

ständigt rangordnas efter män.  

 Acker och Standing använder begreppet feminisering för att belysa förändringar i 

arbetslivet som kan härledas till att kvinnor i allt större utsträckning kommit att förvärvsarbeta.  

”Feminina” arbeten kännetecknas av litet inflytande, dåliga arbetsförhållanden och låga löner 

(Mulinari, 2006:41). Kvinnodominerade sektorer och branscher, så som detaljhandeln, skulle 

enligt denna definition benämnas feminina. Kritiker menar att anledningarna till detta istället bör 

ses som en kombination av ras, kön och klassaspekter.  Bradley menar att degraderingsprocesser 

är intimt förknippade med feminisering av arbete och arbetets degradering med att kvinnorna tar 

över arbetet (i Mulinari, 2006). Det skulle innebära att det inte ett alternativ att få fler kvinnor att 

välja traditionellt manliga yrken för att bryta segregationen, då dessa skulle feminiseras och få 

lägre status.  

 

Könspräglade organisationer 

Begreppet könspräglad organisation betecknar de processer genom vilka organisationer kan vara 

könsstrukturerade och reproducera könsstrukturer, samtidigt som dessa ofta döljer att det 

handlar om ”kön”. Processerna återfinns i skapandet av könsuppdelningar, särskilt då 

könshierarkier och skapandet av symboler, bilder och medvetandeformer som förklarar och 

rättfärdigar könsuppdelningen. Reproduktionen av könsstrukturen sker också i interaktioner 

mellan individer och spelar upp dominans och underordning varvid allianser och uteslutningar 

uppkommer.  

I allianser och uteslutningar bekräftas föreställningar om kön. Processerna 

förekommer i inre mentalt arbete när individer skapar medveten förståelse av organisationens 

könsuppdelade struktur för arbete, framgångsmöjligheter och krav på könsadekvata beteenden 

och attityder. Den enskilda skapar sig som ”korrekt” i sammanhanget. Att vara ”korrekt” är 

samma sak som att ha uppnått överensstämmelse eller passform. Individuell passform handlar 
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om hur interaktioner förbinder könshierarkier, könsuppdelningar och symbolerna för detta med 

individernas mentala arbete när de skapar sina bilder av sig själva och organisationen. Passformen 

är därför starkt kopplad till mannen som norm. (Magnusson, 1998)   

Passformen lyfter fram dynamiken mellan organisatoriska nivåer och är en fråga 

om processer snarare än tillstånd. Organisationsteorier är ofta könsneutrala och problematiserar 

inte kön. Eftersom varken organisationer eller teorier synliggör att organisationer är uppbyggda 

kring kön, kommer kvinnor som upplever passformsproblem att skuldbelägga sig själva.  

Omgivningen uppmuntrar en individualiserad förståelse av de egna upplevelserna, varför 

föreställningen om organisationens könsneutralitet bevaras. (Magnusson, 1998)   

 

Könsneutralitet på arbetet? 

Genom lagstiftning och offentliga sanktioner skapas bilden att män och kvinnor värderas lika och 

bör behandlas därefter (SFS 1991:433). I arbetslivet talas det om människor med syftet att 

framhäva att det är det utförda arbetet som värderas, inte kön. Principen om könsneutralitet kan 

hävdas öppet när uttalanden görs om mäns och kvinnors likhet, men den kan också ske outtalat 

till exempel genom att tala om ”arbetstagare” eller ”arbete”. När sådana könsneutrala sanningar 

framförs av aktörer med stort inflytande tillskrivs de en större sanningshalt (Sampson, 1993a; 

Flax, 1987). Därför arbetar och lever många kvinnor med föreställningen om att arbetslivet 

organiseras på lika villkor. Principen om kön som skillnad finns alltså ofta parallellt med 

föreställningarna om könsneutralitet och jämställdhet. 

 

Nordisk jämställdhet – en paradox? 

Kvinnors intåg på arbetsmarknaden har inneburit en betydande samhällsförändring som fått 

kvinnor att anpassa sina livsmönster så som krävts. Mäns livsmönster har under denna tidsperiod 

förändrats mycket lite (Flood & Gråsjö, 1997). Uppdelningen av och föreställningen om betalt 

arbete som ”manligt” arbete och obetalt som ”kvinnligt” arbete finns fortfarande. En dansk 

undersökning från 2002 visar att en högre andel män än kvinnor i ledarpositioner lever i 

traditionella mamma-pappa-barn-familjer (Wahlström, 2004). I samma undersökning uppger två 

tredjedelar av de manliga ledarna att de inte hjälper till med hemarbetet, medan 40 % av 

kvinnorna uppger att de utför mer än hälften eller allt hushållsarbete. Hirdman (2001) skriver att 

det inte var lönearbetet som slet ut kvinnorna under nittonhundratalets första hälft, utan 

dubbelarbetet. Kanske gäller detta även idag?  

  Wahlström (2004:184) kallar den nordiska jämställdheten för ”en paradox” och 

avser den höga representationen av kvinnor parlament i kontrast till den låga representationen i 
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näringslivet jämfört med resten av västvärlden. Deltidsarbetet, dubbelarbetet och den duala 

arbetsmarknaden är fortfarande realiteten för de flesta kvinnor. Detta trots att Hirdman (2001) 

pekar ut att vi länge vetat att könskontraktet behöver förnyats och att Mulinari (2004:32) skriver 

”Det finns ingenting som styrker antagandet att kvinnor väljer eller trivs med dessa arbetsvillkor på grund av sina 

reproduktiva roller.”  De teoretiska sambanden mellan deltidsarbete och ojämställdhet finns 

representerade, men vilka kopplingar ser offentliga aktörer med inflytande över arbetets 

organisering?   

 

 

Diskussion av deltidsarbete som 

jämställdhetsfråga  
I detta avsnitt redovisas, diskuteras och analyseras det empiriska materialet. Respondenternas svar 

återges eller citeras direkt i texten. Kopplingar görs också mellan de teoretiska perspektiv som 

presenterats och reproduktion av en ojämställd arbetsdelning. Diskussionen är även ett försök att 

svara på vilken syn offentliga aktörer har på en sådan koppling? Vilka blir de praktiska 

konsekvenserna av deras syn? 

 
En bild av verkligheten  
Betydelsen av en borgerlig kontext 

De nya moderaterna säger nya saker, men de gör de gamla. 

(Heléne Fritzon (c), 2007) 

 
 Jag är så lycklig, jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva att man på en partistämma hävdade att 

 man skulle ha kvotering. Alltså jag är för tillfälliga kvoteringar, jämställdhet är både kvantitet och det 

 finns ju också kvalitativa aspekter. Så det är jättestor skillnad, man pratar om det. Det är ok att prata 

 om det. Det finns inte en man som vågar säga någonting annat och knappt någon kvinna heller, så 

 det har hänt väldigt mycket sedan Fredrik Reinfeldt blev partiledare. (Inge Garstedt (m), 2007) 
 

Sedan ett drygt år styrs Sverige av en borgerlig allians. Intervjuerna kom därför i stor utsträckning 

att kretsa kring vilken betydelse maktskiftet kommer att ha för det svenska jämställdhetsprojektet. 

LO menar att man får olika svar på hur jämställdhet ska uppnås beroende på vem man frågar på 

den politiska höger – vänster skalan (Lindblad, 2006). Vad kommer att förändras på 
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arbetsmarknadsområdet och kommer det i så fall påverka segregering, den duala 

arbetsmarknaden, normer och deltidsanställningar?  
 

Vårdnadsbidraget – ersättning för obetalt arbete? 

En omstridd borgerlig reform som står för dörren är vårdnadsbidraget. Bidraget, tretusen kronor, 

utgår till den som väljer att ta hand om sina barn i hemmet istället för att låta dem gå på dagis.  

Reformen bidrar till att öka den individuella valfriheten, enligt Inge Garstedt (m). Garstedt (m) 

kan dock se vissa nackdelar ur jämställdhetssynpunkt eftersom män i allmänhet har högre 

inkomster än kvinnor, något som skulle kunna bidra till att kvinnor i större utsträckning stannar 

hemma. Men nackdelarna övervägs av friheten för familjen att kunna välja själv, menar Garstedt 

(m).  

För att motverka att den förälder med lägst inkomst, oftast kvinnan, automatiskt är 

den som stannar hemma kommer man att införa en föräldrabonus. Bonusen tillfaller de familjer 

där den med högst inkomst väljer att stanna hemma. Både hon och Centerpartiets Ingrid 

Karlsson menar att vårdnadsbidraget bidrar till att skapa ekonomisk rättvisa mellan föräldrar som 

väljer dagis och föräldrar som istället tar hand om barnen i hemmet. Hittills har den som valt 

daghem fått ta del av en stor offentlig subvention. Oppositionspolitikern Heléne Fritzon 

motsätter sig denna ”dragningsrätt”.  

 
Skatten är något som betalas in i förtid, inte för att man ska få en fri dragningsrätt på förmåner utan 

för att man ska kunna få ta del av service när man behöver den. […] Alla kommer att, om jag 

uttrycker det så, ”kosta” samhället mycket pengar. Så det där resonemanget om den fria 

dragningsrätten, det tycker vi inte håller. Bara för att jag betalt in ett visst mått av skatt, så har jag 

inte rätt att kräva någonting tillbaka. (Heléne Fritzon (s), 2007)  

 

Hushållsnära tjänster – att betala för det som tidigare varit gratis? 

En annan omtalad reform är möjligheten att göra avdrag för hushållsnära tjänster. Inge Garstedt 

(m) menar subventionen av hushållstjänster avlastar kvinnor. Alla kvinnor kan kanske inte få 

hjälp, men Ingrid Karlsson (c) säger 

 
Jag tror att den kan vara en jämställdhetsreform på olika sätt. Dels lyfter vi fram det arbete som idag 

utförs obetalt, alltså städning som man gör hemma. Det betraktas ju som något man kan göra var 

som helst, hur som helst och svart och så. Medan man nu lyfter fram att det blir ju kvinnor som kan 

leva på detta nu. Man värdesätter det arbetet på ett annat sätt. Det kan i sig hjälpa till. […] Jag ser 

det som en hjälp där man på vägen kan lyfta upp vad obetalt arbete verkligen är värt. Jag tror man 

synliggör det på ett annat sätt. (Ingrid Karlsson (c), 2007) 
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Jag drar paralleller till uppdelningen av en vit och en svart kvinnorörelse, som en följd av att 

svarta kvinnor övertog vita kvinnors hemarbete vilket möjliggjorde för vita kvinnor att 

emancipera sig. Skulle man inte kunna tänka sig att avdragsgilla hushållstjänster kan bidra till att 

skapa två läger av kvinnor? Två jämställdhetsrörelser? En för dem som har tillgång till 

jämställdhet i hemmet och på arbetet och en för de som skapar jämställdheten för den första 

gruppen. Inge Garstedt (m) säger sig förstå min parallell, men menar att när vita amerikanska 

kvinnor anställde afroamerikanskor i hushållet bidrog de ändå till en högre grad av jämställdhet i 

allmänhet.  

 
Det gav dem en identitet, det gav dem i vissa fall en kontakt med det vita samhället. På gott och på 

ont. Det gav dem insikt i koder, också på gott och ont. Jag kan inte se att det är något negativt. Lika 

lite som att jag kan se att det är något negativt om den som städar är någon som är invandrare och 

som på det sättet får ett nätverk, en kunskap. Det har ju varit ett vanligt sätt, internationellt sett, att 

komma in i ett samhälle eller komma vidare. (Inge Garstedt (m), 2007) 

 

Garstedt (m) ser således inget problem i att låta en grupp av kvinnor gå före, utan menar att deras 

privilegier och erfarenheter sedan sprider sig till andra kvinnor. Jag funderade på om hushållsnära 

tjänster var en lösning som sköt problemet med det obetalda arbetet på framtiden? Genom att 

betala för att få hemarbetet utfört slipper man ta ställning till grundfrågan – den om hur 

ansvarsfördelningen ska se ut.  

 

Ekonomiska incitament sätter press på arbetsgivaren? 

Som ett led i den borgerliga arbetslinjen har möjligheten att stämpla upp från deltid till heltid 

tagits bort. Inge Garstedt (m) menar att detta erbjuder arbetstagaren en möjlighet att ställa högre 

krav på arbetsgivaren. Garstedt (2007) säger att ”man kan inte längre bli bemött med argumentet att ’du 

kan ju stämpla’”. Genom denna åtgärd kan arbetstagaren sätta tryck på arbetsgivaren. Jörgen 

Schultz, Svensk Handel, anser att detta resonemang kan fungera i teorin under förutsättning att 

samhället befinner sig i en högkonjunktur som nu: Då finns det en möjlighet att marknaden tar 

hand om problemet med ofrivillig deltid: ”I högkonjunktur kan arbetsgivare och arbetstagare låta sina 

villkor mötas, kan man inte mötas kan företaget inte anställa.” (Jörgen Schultz, Svensk Handel, 2007) 

Schultz (2007) är ovillig att spekulera i hur arrangemanget kommer att fungera i praktiken, utan 

menar tiden får utvisa hur marknaden kommer att påverkas av ändrade a-kasseregler.  

 
Arbetets betydelse 

Ju fler som arbetar, desto större intäkter till staten och högre levnadsstandard. För många 

politiker är arbete en av de viktigaste samhällsfrågorna, men arbete associeras som 
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respondenterna påpekar även till andra saker. Arbete kan ge meningsfull sysselsättning, sociala 

sammanhang och ekonomisk självständighet. En självständighet som naturligt kopplas till 

jämställdhet. 
 

Alltså, arbete är det grundläggande för genom arbete har du din egen försörjning. Om du sedan är 

anställd eller om du är företagare, men du behöver din inkomst. Och om du har din egen 

försörjning så har du ju möjlighet att göra val som du inte kan göra om du är beroende av samhället 

på andra sätt och arbete är en grundläggande bit. (Ingrid Karlsson(c), 2007) 

 

Ingrid Karlsson menar att den som inte har en egen inkomst är beroende av samhället, men hon 

nämner inte beroendet till en partner. Liksom forskaren Yvonne Hirdman identifierar 

respondenterna i allmänhet lönearbete trots allt som en central aspekt av det svenska 

jämställdhetsprojektet. Grunden för det jämställda Sverige lades när den enskilda beskattningen 

infördes på gott och ont, menar Karlsson (c). Kvinnor som tidigare inte arbetat avlönat, utan 

gratis i hemmet kunde nu tjäna en egen inkomst utanför hemmet. Men att ansvaret för 

hemarbetet oförändrat låg och ligger på kvinnor. Fritzon (s) anser att synen på arbete ur ett 

jämställdhetsperspektiv har förändrats ”70-talet och det man kallar kvinnors frigörelse handlar väldigt 

mycket om rätten att arbeta. Inte rätten till ett arbete, utan rätten att arbeta.”.       

 

Heltid för män – deltid för kvinnor? 

Ingrid Karlsson (c) och Inge Garstedt (m) menar båda att man kan se skillnader mellan hur arbete 

organiseras på olika arbetsplatser med varierande könssammansättning bland personalen. 

Karlsson (c) framhåller att partikamraten tillika näringsministern i höstas ifrågasatte varför det är 

möjligt att anställa på heltid i större utsträckning i den mansdominerade radio-/tv-handeln när 

det annars anses vara en omöjlighet inom handeln1.  

Jörgen Schultz, Svensk Handel, däremot menar att just detta exempel från radio-

/tv-handeln oförtjänt kommit att framstå som sanning. Han hänvisar till en undersökning som 

Svensk Handel genomfört bland företag inom radio-/tv-handeln. Resultatet visade en mer 

komplex bild än den bl. a näringsministern målat upp. Den bilden betecknar Schultz (2007) som 

en ”förgrovad beskrivning”. Från fackligt håll däremot anser man det vara uppenbart att villkoren är 

olika beroende på om branschen är mans- eller kvinnodominerad. Den mansdominerade delen av 

arbetsmarknaden är organiserad utifrån heltidsanställningar och den kvinnodominerade utifrån 

deltidsanställningar. (Lindblad, 2006 & LO, 2005) 

                                                       
1 Näringsminister Maud Olofsson refererade till citatet i uppsatsens inledning i bl. a Sveriges radio. 
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Åsikterna går alltså isär om just detta exempels riktighet. Kanske är inte exemplets 

totala överensstämmelse med verkligheten lika betydelsefullt som misstanken om att det skulle 

förhålla sig så att anställningsform till stor del baseras på kön? Även om det i detta fall rör sig om 

en ”förgrovad beskrivning” tycker jag mig märka att det finns en uttalad eller outtalad 

medvetenhet om att så skulle vara fallet.  Att ett enda exempel från en bransch kan bli så 

omstridd tolkar jag som ett bevis för deltidsfrågans känslighet. Ett exempel får 

arbetsgivarorganisationen att göra en egen undersökning, ledarsidorna att gå i spinn och partier 

att enas över blockgränserna.   

 

Om kvinnor och män 
Arbetsdelning – om kvinnligt och manligt arbete  

Det finns samband mellan att kvinnors arbete värderas lägre än det män gör, anser facken 

(Lindblad, 2006 & LO, 2005). Bevis för detta är att lönerna ofta är högre i mansdominerade än i 

kvinnodominerade branscher med motsvarande krav. Lägst lön finner man i sektorerna för vård 

och omsorg, som också är starkast kvinnodominerade. Högst lön finns i den mansdominerade 

byggsektorn. Löneskillnaderna grundar sig i att tanken om mannen som familjeförsörjare lever 

kvar. Konsekvenserna blir, enligt LO (2005), lägre löner för kvinnor och att kvinnodominerade 

yrken får lägre status än typiskt mansdominerade. 

Trots att kvinnor idag utgör en stor del av arbetskraften på marknaden och 

familjefrågor står i politiskt fokus, tycker sig LO kunna se en svängning. Fortfarande råder 

seglivade uppfattningar om vad som kännetecknar mäns och kvinnors respektive arbete utifrån 

påstått medfödda egenskaper. Vi lär oss förknippa kvinnor och män med olika uppgifter och 

detta skulle i förlängningen leda till en segregerad arbetsmarknad och den fördelning av betalt 

och obetalt arbete som vi ser idag.(LO, 2005) Medvetenheten om den duala arbetsmarknaden är 

utbredd. Samtliga respondenter tar någon gång under intervjuerna upp att svensk arbetsmarknad 

är uppdelad.  

 

Varför finns kvinnligt och manligt arbete? 

Trots medvetenheten är det svårt för respondenterna att förklara varför det förhåller sig så. 

Garstedt (m) härleder den duala arbetsmarknaden längre tillbaka i tiden när det lagstiftades om 

kvinnoyrken och kvinnolöner. Trots att verkligheten ser annorlunda ut idag, kvarstår dessa drag. 

Centerpartiet i Skånes vice ordförande väljer istället att söka förklaringen i kvinnligt kodade 

egenskaper. Karlsson (c) menar att kvinnor ”har en vårdande kultur i sig” och att det är för att ta 

hand om familjens barn eller gamla som kvinnor väljer att gå ner i arbetstid. Schultz, Svensk 
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Handel, är ovillig att spekulera om anledningarna till den nuvarande arbetsdelningen, men att 

rimliga förklaringar kan vara traditioner och könsroller. ”Jag tror att gamla mönster lever kvar. Kvinnan 

tar ett större familjeansvar många gånger, ett större socialt ansvar, ett större ansvar för barnen.” (Jörgen 

Schultz, Svensk Handel, 2007). 

Arbetsdelning associeras av respondenterna med kvinnligt och manligt kodade 

egenskaper, som är andra benämningar för Hirdmans genuskontrakt. Att ha en ”vårdande kultur” 

implicerar att kvinnor väljer det arbete som är bäst lämpad för dem och att arbetsdelningen 

därför är att betrakta som naturlig. Schultz svar kan tolkas på liknande sätt, samtidigt som han 

uttrycker sig så att ”kvinnan tar”. Ordvalet innebär att det inte nödvändigtvis är en naturlig 

uppdelning. Jag finner det intressant att han också talar om traditionella mönster på ett, som jag 

uppfattar det, negativt sätt. Det stämmer väl med Hirdmans resonemang kring en rådande 

medvetenhet om behovet av genuskontraktens förnyelse.  

 

Reservarbetsstyrkan  

Fördelningen av det betalda och det obetalda arbetet är en del av förklaringen till den segregerade 

arbetsmarknaden, menar LO (Lindblad, 2006 & LO, 2005). Vissa branscher och sektorer 

domineras av kvinnor, medan andra domineras av män och som tidigare diskuterats finner många 

att sektorerna kännetecknas av olika villkor gällande arbetstid. I kvinnodominerade sektorer, där 

majoriteten av de deltidsanställda återfinns, är det känt att en stor del av dessa i Sverige arbetar 

fler timmar än vad som egentligen är överenskommet i arbetskontraktet. Schultz (Svensk Handel, 

2007) berättar om hur utredare reagerade när de upptäckt fenomenet: 

 
”Vad lustigt”, sade de. Varenda en jobbar ju mer än vad som står på pappret, vad de är anställda för. 

Står det 20 timmar, jobbar de 24 timmar. Står det 24 timmar, jobbar de 28 timmar. Det är typiskt. 

(Jörgen Schultz, Svensk Handel, 2007)  

 

Att deltidsanställda i praktiken arbetar under andra förutsättningar än de överenskomna 

överensstämmer med Beechy och Perkins resonemang om deltidsanställdas osäkra position på 

arbetsmarknaden. Erbjudandet att arbeta extra timmar ger visserligen möjlighet att tjäna mer 

pengar, men skapar en osäkerhet kring vilken inkomst arbetstagaren kan räkna med. Samtidigt är 

det en indikator på att kvinnliga arbetare utgör en flexibilitetsreserv. När företagen behöver extra 

arbetskraft kallas kvinnorna in. Detta är snarare regel än undantag, som Schultz (Svensk Handel) 

påpekar. 

 Att arbetet organiseras på ett sådant sätt på många arbetsplatser förutsätter att den 

deltidsanställda inte är beroende av en fast inkomst som är densamma från en månad till en 
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annan. Detta kan endast, ur ett arbetstagarperspektiv, legitimeras av att det förutsätts att detta 

inte är den enda inkomsten till hushållet. Ett sådant antagande baseras då med största sannolikhet 

på tanken om mannen som familjens huvudsakliga försörjare. Genom sådana villkor begränsas 

arbetstagarens, den deltidsanställdes, access till arbetsmarknaden. LO resonerar i enlighet med 

med Beechy och Perkins och menar att kvinnor utgör en reservarbetsstyrka för arbetsgivare. 

Reservarbetsstyrkan bidrar i förlängningen till att priset på mäns arbete också kommer att sänkas. 

(Lindblad, 2006 & LO, 2005.) 

 

Deltidsarbete – det bästa av två världar? 

Jörgen Schultz, Svensk Handel, säger sig ha gjort den erfarenheten att många kvinnor känner sig 

belåtna med att arbeta någonstans 30, 32, 34 timmar, vilket är detsamma som lång deltid. Skälen 

till detta är kvinnors frivilliga eller ofrivilliga ansvar för det obetalda hemarbetet, menar Schultz 

(Svensk Handel, 2007). 

Men om det nu är så att kvinnor, av olika anledningar, tar ett större ansvar för det 

obetalda arbetet kan inte deltidsarbete då sägas vara en möjlighet till en egen inkomst för kvinnor 

som annars inte skulle ha ställt sig till arbetsmarknadens förfogande? De flesta är ju överens om 

att inkomst innebär frihet? Inge Garstedt (m) har funderat på om det kan finnas samband mellan 

arbetsbördan som bärs av heltidsarbetande par med barn idag och utbrändhet bland yngre? Här 

väcker hon en intressant frågeställning. Är familj och arbete i grunden oförenligt? Kanske bör det 

gamla talesättet om att man inte kan få allt dammas av?  

Detta är ingen ny tanke, utan den har diskuterats på många sätt tidigare. Tydligast 

formulerades den i förslag om sex timmars arbetsdag. De två extra lediga timmarna skulle kunna 

spenderas på familj och skötseln av hemmet. Socialdemokratiska Heléne Fritzon (2007) är i 

grunden positiv till förslaget, men menar att det idag är en samhällsekonomisk omöjlighet. 

Antalet medborgare som behöver försörjningshjälp av staten, framförallt studenter och äldre, blir 

fler varför de arbetande måste arbeta heltid för att bidra till den gemensamma välfärden. 

 

Vad är då problemet med deltid? 

 
”Deltidsarbete påverkar inte bara inkomsten under den period arbetstiden förkortas. Det påverkar 

de ekonomiska villkoren även senare i livet. Både lagstiftad och avtalad pension blir lägre för 

kvinnor. Klyftorna mellan könen fortplantar sig genom livet, också långt efter det att barnen vuxit 

upp.” (LO, 2006:28).   

Kvinnor har tillfälliga anställningar, arbetar deltid i hög grad och är därför i större utsträckning än 

män ekonomiskt osjälvständiga. LO (2006) uttrycker det som att kvinnor i högre grad har en lös 
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koppling till arbetslivet. Många måste förlita sig på någon annan, oftast en man, i hushållet för sin 

försörjning (jmf med Ingrid Karlssons uttalande). I teoriavsnittet presenterades tanken att 

deltidsanställda skulle vara en marginaliserad grupp med sämre möjligheter att organisera sig än 

andra arbetare. Svenska deltidsanställda har i allt väsentligt samma rättigheter som sina 

heltidsarbetande kollegor, men faktum kvarstår att deltidsanställda får en lägre total livsinkomst 

och kortare arbetat tid inom avlönade yrken. Pensionen grundas på den totala livsinkomsten, så 

deltidsarbetet ger även konsekvenser på längre sikt. Möjligheterna till karriärutveckling är 

begränsade i ett deltidsyrke, vilket kan kopplas till den manliga norm som många forskare menar 

präglar arbetsmarknaden. Kanske finns det en uppfattning att ”riktigt arbete” utförs på heltid 

eftersom män i högre utsträckning är heltidsanställda?  

Män har i allmänhet lättare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Fackföreningsrörelsen menar att positionen i arbetslivet ytterst påverkas av vem som tar ansvar 

för det obetalda arbetet (LO, 2005). Eftersom kvinnor generellt sett tar ett större ansvar räknar 

arbetsgivare med att kvinnlig arbetskraft kommer att vara borta längre perioder från arbetet och 

därför leder detta till en diskriminering av alla kvinnor (LO, 2005). Karlsson (c) anser att det i och 

för sig är riktigt att de flesta familjer inte lyckats dela upp hemarbetet på ett jämställt sätt, men att 

detta är privata beslut. Teoretiskt, menar hon skulle en familj kunna besluta att hemarbetet skulle 

falla på mannens lott. Oftast, med hänvisning till kvinnans natur, väljer kvinnor trots allt att ta 

ansvaret.   

Inge Garstedt (2007) pekar ut det faktum att kvinnor inte har samma lön som män 

för likartat arbete som ett av svensk arbetsmarknads största dilemman. Visserligen kan man i 

princip inte längre diskriminera för lika arbete och, enligt Garstedt, pågår det en statlig 

kartläggning där yrken jämförs för att kunna utjämna löneskillnaderna. Förhoppningen är lika lön 

ska betalas för likartat arbete. Garstedt (2007) säger sig vara positiv till processen, men är kritisk 

till att hur lång tid den tar. Enligt Garstedt (2007) är lönesättning generellt en subjektiv företeelse. 

I allmänhet sätts lönenivåer efter subjektiva parametrar, med möjligt undantag för LO-grupperna 

och medvetenheten om detta behöver höjas. (Inge Garstedt, 2007)   

 

Inte bara ett ”kvinnoproblem” 

De negativa effekterna av deltidsarbete kan sammanfattas i sämre karriärmöjligheter, lägre totala 

livsinkomster eftersom en stor del av arbetet utförs gratis. Men respondenterna pekar också ut 

män och barn som förlorarna när det obetalda arbetet utförs av kvinnan. I det obetalda arbetet 

inkluderas ansvaret för barn och när detta ansvar axlas av kvinnan går fäder miste om en viktig 

kontakt med sina barn. LO (2005) skriver att mäns arbete påverkas i liten utsträckning när de 
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väljer att skaffa barn, medan majoriteten av kvinnor väljer att gå ner i arbetstid och att 

deltidsfrågan därför kan betraktas som ett jämställdhetsproblem. 
 

Relationen till familjelivet och samhällets krav på kvinnors och mäns olika identiteter spelar en lika 

viktig roll. Å ena sidan förutsätts kvinnor ta huvudansvar för barnen och utföra obetalt arbete i 

hemmet. Det försvagar kvinnors position i arbetslivet. Män å andra sidan förutsätts vara 

familjeförsörjare och familjesituationen förväntas inte påverka arbetet. På så sätt riskerar mäns 

ansvar för och relationen till sina barn att försvagas. (LO, 2006:13) 

 

Manliga normer och organisationer 

Det Joan Acker vill beskriva i resonemanget kring könskontrakt är en informell, tyst 

överenskommelse mellan könen om vad som ska anses vara tillåtet. Forskaren menar att kvinnor 

visserligen kan göra vad de vill, under förutsättning att de inte kommer att överträffa män i sina 

prestationer. Det är således män som dikterar villkoren för arbetet och i överenskommelsen ingår 

det för kvinnor att underkasta sig dessa villkor. Garstedt, moderat riksdagsledamot, anser att det 

idag inte finns plats för mödrar på samma sätt som det finns plats för fäder på arbetsplatsen. 

Eftersom kvinnor bär ett större ansvar för barnen avviker hon från normen. Normen utgörs av 

män som har barn, men som inte påverkas av sitt föräldraskap på samma sätt som en kvinna.  

Heltidsarbete betraktas som något manligt, vilket försvårar för den kvinna med 

barn som väljer att arbeta heltid eller den man med barn som väljer att arbeta deltid. Fritzon, 

socialdemokratisk heltidspolitiker, beskriver situationen som heltidsarbetande förälder utifrån 

egna erfarenheter: 

 
Jag är fyrabarnsmamma och har hela livet suttit och hoppat på sammanträden och tittat på klockan 

och gått ut och ringt till mamma eller någon och sagt ”snälla, kan inte du gå och hämta på dagis 

idag? Jag hinner inte och jag är så stressad.”. Jag har verkligen täckt upp och ansträngt mig. Nu när 

jag i väldigt många sammanhang sitter som ordförande kan det vara någon yngre man som begär 

ordet när vi börjar och så säger han ”jag vill bara meddela att jag går kvart över fyra idag, för jag ska 

hämta barn på dagis”. Alltså… [skratt] Det finns någon slags stolthet och självklarhet hos många 

unga pappor. De gör det, men de tycker också att det är viktigt att berätta det och det tycker jag 

nästan är lite charmigt när jag tänker på alla de kvinnor som i alla år inte har pratat om det, men 

ändå har fixat det. (Heléne Fritzon (s), 2007) 

 

Kommunpolitiken var präglad av män, som inte behövde ta samma ansvar för barnen som 

Fritzon (s) själv. Det faktum att männen inte behövde hämta på dagis omöjliggjorde för henne 

som heltidsarbetande kvinna att gå ifrån. Heléne Fritzon berättar hur hon i sitt arbete idag träffar 

fäder som med stolthet deklarerar att de ska hämta barn på dagis och menar att det är stor 

26 
 



 

skillnad mot när hennes egna barn var små och hon fick smyga ut från sammanträdeslokalen för 

att ringa sin mamma och be henne hämta barnen på dagis. Idag, när kvinnorna runt 

sammanträdesbordet vet att en del av deras manliga kollegor också måste hinna till dagis, är det 

lättare att avsluta mötet i tid utan att för den skull verka oprofessionell. Detta kan betraktas ur två 

perspektiv. Antingen att det är manliga normer som oförändrat styr och organiserar arbete eller 

att attityder långsamt håller på att förändras.    

 

En fråga om kunskap eller makt och resurser? 

 
Det fordras också ett annorlunda tänkande i hela den sociala kontext som människor befinner sig i. 

jag tror t.ex., jag har sett att de som nu idag är mellan 30 och 40 kan man säga som har barn i olika 

åldrar där. De agerar ofta, åtminstone i de välutbildade grupperna, helt annorlunda än vad deras 

föräldrageneration gjorde när det gällde fördelning av ansvar för familj och hem. […] Det här tror 

jag är en process och jag tror inte att man ändrar den jättesnabbt, men… den ändras ju. Och sedan 

beror det på vad man menar med snabbt och inte snabbt. Jag menar när jag växte upp var det 

otänkbart att, nästa otänkbart, att pappor drog barnvagnar eller bytte blöjor eller lagade mat eller tog 

barnen med sig när man inte hade någon barntillsyn. Idag är det fullständigt naturligt. 

(Inge Garstedt (m), 2007) 

 

Övriga respondenter lyfter liksom Inge Garstedt fram tiden som en avgörande faktor för 

förändring mot ett mer jämställt samhälle. Det tar tid att förändra attityder och beteenden. 

Intressant är att Garstedt (m) gör en sådan tydlig klasskoppling, att attitydförändringen 

åtminstone är etablerad i välutbildade kretsar.  

Samtliga respondenter påpekar vilka framsteg som gjorts, men också att de inte är 

tillräckliga. Fritzon (s) använder sin egen mor som exempel och säger att det modern kämpade 

för på sextiotalet kommer att bli verklighet först för hennes barnbarn. Jörgen Schultz (2007) tror 

att vi kommer se stora förändringar inom de närmaste åren: ”Det är massor kvinnor på gång nu, i 

pipelinen, men alla har inte kommit riktigt ända fram än.” Han menar att det tar tid att få den kunskap 

och erfarenhet som krävs för de högsta tjänsterna. Förmodligen kommer vi se en förändring i 

näringslivets toppskikt, men faktum kvarstår att sättet arbetet är organiserat där lämnar små 

möjligheter att kombinera det med familj.  

 

När är det färdigt? 

Men vad är då jämställdhet? När har vi uppnått den? Garstedt (m) menar att man inte kan säga 

sig ha uppnått jämställdhet förrän kunskap om genus och genusperspektiv integrerats i allt. Hon 

drar paralleller till hur man tillämpar ekonomiska perspektiv och mänskliga rättigheter på alla 
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nivåer idag. Dessa aspekter betraktas, enligt Garstedt, som något naturligt och kunskap om genus 

bör också genomsyra allt. Men detta kommer som sagt dröja: ”inte ens din generation, varken män eller 

kvinnor har ju fått den här kunskapen som något naturligt med sig. […] Det händer grejer, men tar tid. 

Tyvärr.” (Inge Garstedt (m), 2007)  

Garstedt (m) menar att jämställdhet nås genom en kombination av tid, kunskap 

och insikt. Från fackligt håll hävdas det bestämt att jämställdhet inte längre kan påstås vara en 

fråga om okunskap, utan en fråga om makt och resurser. Så länge män har mer resurser och ett 

större mått av makt kommer ojämställdhet att råda och därför bör resurserna omfördelas. 

(Lindblad, 2006 & LO, 2005) Kanske inte ett överraskande att svaren går isär, eftersom materialet 

hämtats från två motsatta politiska åskådningar. Mera överraskande är hur skilda svaren är. Om 

respondenterna kan se kopplingar mellan arbete, då framförallt deltidsarbete, och jämställdhet, 

vem bär ansvaret för att skapa förändring?  

 

Vems ansvar? 
 
Då kan man ju säga att det på många håll varit vedertaget att, det är ju så praktiskt med kvinnor för 

de kan stämpla upp och då behöver de ju inte ha heltid. Nu innebär ju det här att kommuner och 

landsting som är de stora bovarna, Handels är också en bov, att de måste tänka till och faktiskt 

skapa heltidstjänster för de kvinnor som vill ha heltidstjänster. (Inge Garstedt (m), 2007)  

 

Politikers ansvar 

Garstedt ((m) 2007) är tydlig med att politiker bär ett stort ansvar ”Det är politikernas för att 

politikerna är arbetsgivare i stat och kommun. Och landsting. De är de största arbetsgivarna i Sverige.” 

Samtidigt finns motsättningar i uppdraget att både vara arbetsgivare och verka för jämställdhet. 

Det kan vara svårt att förena spar- och jämställdhetskrav. De flesta säger att de är feminister idag, 

menar Garstedt (m), samtidigt som de påstår att en barnmorska inte utför ett lika kvalificerat 

arbete som en medicintekniker och att den senare därför ska högre lön. Garstedt (m) anser att 

den som har en sådan hållning inte kan ha speciellt höga ambitioner på jämställdhetsområdet. 

Hon menar att det krävs insikt och kunskap om jämställdhet för att kunna nå resultat, men att 

kunskapsnivån på området är låg inom samtliga partier (Inge Garstedt, 2007). 

Att lagstifta om heltid är inte aktuellt, utan Garstedt ((m) 2007) anser att ”det måste 

vara upp till var och en om man vill arbeta deltid under en längre eller kortare period”. Från centerpartistiskt 

håll kan man inte heller tänka sig att lagstifta om heltid, eftersom borgerliga grundvärderingar 

utgörs av valfrihet. Men det vilar ett tungt ansvar på politiker att bidra med kunskap och 

information så att människor kan göra välgrundade val (Ingrid Karlsson (c) 2007). Båda 
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poängterar att arbetsgivare inom privat och offentligt näringsliv har många möjligheter att 

påverka situationen genom bättre schemaläggning. Om den ansträngningen inte görs förbyts 

deltidsanställningen i utnyttjande. 

 

Fackligt ansvar 

 
Om facket accepterar att kvinnor eller hela branscher som är kvinnodominerade har lägre löner än 

män och mansdominerade branscher så bidrar det till att alla löntagares löner dumpas. Så länge 

kvinnor och män finns på olika delar av arbetsmarknaden och värderas olika så splittras den fackliga 

styrkan. (LO, 2006:15) 

 

Idag menar man från fackligt håll att klass och kön inte på något sätt står i motsatsförhållande till 

varandra. En sådan motsättning skulle försvaga det fackliga arbetet och kvinnors sämre villkor 

skulle förstärkas. Kvinnors och mäns olika villkor hänger ihop. Kvinnors sämre villkor är starkt 

sammankopplat med att män tar mindre ansvar för hemarbete och barn. (LO, 2006)  

Det är på arbetet som verkligheten förändras, menar LO och ser det som sin 

uppgift att förekomma att arbetstagare spelas ut mot varandra och förhindra att arbetslivet 

organiseras endast efter arbetsgivarens vilja (LO, 2005). Fackföreningsrörelsen (2005) menar att 

jämställdhet i arbetslivet och i hemmet hänger ihop. Därför anses en stark facklig organisation 

vara grunden för ett jämställt samhälle. Facket har formulerat krav för hur jämställdhet ska skapas 

i arbetslivet som kan sammanfattas trygga heltidsanställningar och jämställda löner. 

Familjepolitiken är avgörande och inom den framförallt föräldraförsäkringen och barnomsorgen 

(Lindblad, 2006). Man menar att en utbyggd välfärd är förutsättningen för att män och kvinnor 

ska kunna konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden. (LO, 2005)  

För att kunna upprätthålla välfärden måste det totala antalet arbetade timmar öka 

och LO identifierar kvinnor som lösningen på problemet, vilket för tankarna till ordet ”resurs”. 

Ordet som Yvonne Hirdman menar kommit att ersätta ”reserv”. Formuleringen tyder på att så 

också är fallet här. Arbetsfördelningen måste förändras och kvinnor måste arbeta fler timmar, 

något som kan uppnås genom att män och kvinnor börjar fördela hemarbetet mera lika. Det 

skulle då bli möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta fler timmar. LO anser det inte vara rimligt att 

anta att enskilda personer ska kunna bryta de etablerade strukturerna av könets betydelse i arbetet 

(Lindblad, 2006). Istället ska man på högre samhällsnivå aktivt arbeta med strategier för att skapa 

förändring.  
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Näringslivets ansvar 

Jörgen Schultz (Svensk Handel, 2007) menar att man inom handeln kan se en tendens till ett ökat 

antal heltidsanställningar och man från Svensk Handel arbetar för en större medvetenhet i 

deltidsfrågan. Trenden kan, enligt honom, härledas till att branschen lyssnat av opinionen. 

Samtidigt säger Schultz (2007) att han inte kan komma på någon annan fråga som ”till den grad 

enar arbetsgivare inom handeln som när frågan om rätt till heltid kommer upp”. Företagen känner sig hotade 

och kravet på heltid betraktas som mycket kontroversiellt. En statlig utredning om rätten till 

heltid utmynnade i ett förslag för hur heltidsarbetet skulle organiseras. Schultz avfärdar förslaget 

som för komplicerat 

 
En riktig juridisk tjänstemannaprodukt som tagit fram av människor som suttit vid skrivbord på 

departement nästan hela sitt liv. Som uppenbarligen inte hade mycket kunskap om hur det fungerar 

ute på arbetsmarknaden som kom med förslag på hur detta skulle hanteras som var omöjligt att 

genomföra. Så det sågade vi totalt. (Jörgen Schultz, Svensk Handel, 2007)  

 

Svensk Handel arbetade aktivt mot förslaget och ansåg att förslaget skulle leda till en snedvriden 

konkurrens. I förslaget sades det att den som så önskade skulle ges heltidstjänst. Resultatet hade 

kunnat bli att samtlig personal på en arbetsplats skulle begära heltidstjänster, samtidigt som 

personalen på en annan arbetsplats var nöjda med sina deltidstjänster. Det senare företaget skulle 

då få ett ekonomiskt övertag och i värsta fall, menar Schultz, skulle överlevnaden för företaget 

med endast heltidsanställda vara hotad. Vidare, säger Jörgen Schultz (2007), och tror sig ha 

medhåll av fackförbundet Handels, att krav på heltid skulle kunna innebära sämre scheman för de 

anställda. I det fall kravet på heltid skulle genomföras måste företag ändå kunna behålla rätten till 

att plocka ut tiden på det sätt man finner gynnsammast för företaget, vilket inte alltid skulle 

uppskattas av personalen.  

 

Varför händer det så lite? 

Jag finner det anmärkningsvärt att LO har en så tydligt planerad agenda för deltidsanställningar 

och jämställdhetsarbete på arbetsmarknaden, men att man inte utövar starkare påtryckningar. 

Fackets stridsmedel är ju strejker och hittills har inget förbund strejkat för rätten till heltid. Jag 

frågar Jörgen Schultz om varför han tror att facken inte driver frågan hårdare. Han menar att 

arbetstagarsidan förstått hur långt arbetsgivarsidan är beredd att gå för att få behålla rätten till att 

anställa på deltid. Andra möjliga anledningar är att man traditionellt fokuserat klass än kön eller 

att den segregerade arbetsmarknaden inneburit att könsfördelningen är ojämn inom de respektive 
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förbunden. Intresset från Metallförbundet att stödja Handels i kravet om heltid är kanske inte 

heller är så stort?   

 

Hur ser framtiden ut? 

Kanske handlar inte motvilligheten att anställa fler på deltid om en ovillighet till jämställdhet? 

Schultz (Svensk Handel, 2007) menar att de flesta nog är eniga om att heltidsanställda är mer 

motiverade i sina arbeten, men att det kräver rätt mycket arbete att planera fungerande 

heltidsscheman för handeln. ”Jag tror att många inte riktigt är beredda att lägga ner det. Jobbet som krävs 

för att ta det.”, säger Jörgen Schultz (Svensk Handel, 2007). 

Trots detta säger sig Schultz (Svensk Handel, 2007) kunna se en svag trend mot att 

företag i allt större utsträckning anställer på heltid och menar att detta är för att man lyssnat av 

debatten. Jörgen Schultz (Svensk Handel, 2007) menar att han kan se attitydförändringar bland 

arbetsgivare: ”För tio år sedan kunde arbetsgivare som ringde till Arbetsgivarservice ställa frågor om hur man 

kunde friställa gravida eller ersätta dem med vikarier permanent.” Idag ställs mycket få sådana frågor, 

något som Jörgen Schultz anser tyder på en högre grad av medvetenhet i jämställdhetsfrågor än 

tidigare.    

Ingrid Karlsson (c) tror att utvecklingen kommer att gå mot fler heltidstjänster, 

men att det inte kan ske genom tvång: 
 

De är ju några branscher idag… näringslivet säger ju att offentlig sektor borde gå före och det 

tycker jag att det vilar ett stort ansvar på politiker som sitter i kommunala majoriteter. I kommun 

och landsting, att verkligen vara föregångare och visa på att kvinnor har rätt till heltid, men också 

kunna jobba deltid. Gå ner i arbetstid, i den mån kvinnan själv vill. Precis som en man, om det är 

någon man som vill det, också ska kunna göra det. (Ingrid Karlsson (c)) 
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En oprioriterad jämställdhetsfråga? 
Kan deltid sägas vara ett jämställdhetsproblem? Medför inte deltid en möjlighet att kombinera 

familjeliv och arbetsliv på ett skonsamt sätt? Kanske. Kvinnors sysselsättning i Sverige är hög 

internationellt sett. Men det är inte arbetstiden i sig som är ett problem, utan faktumet att 

majoriteten av de deltidsanställda utgörs av kvinnor. Kvinnor som efter avslutad dag på 

lönearbetet inte går hem och ägnar sig åt hobbys eller personlig utveckling. Väl hemma tar istället 

en ny arbetsdag vid. Mat som ska handlas, lagas, plockas undan efter. Barn som ska matas, 

tvättas, tröstas, nattas. Det är arbete som inte ger pensionspoäng, positiv löneutveckling eller 

förmåner.  

Idag är jämställdhet ett perspektiv som varken politiken, facket eller näringslivet 

kan bortse ifrån. Trots det möjliggör föreställningar om vad som är kvinno- eller mansyrken en 

uppdelning av arbetsmarknaden. Samtalen med respondenterna visar att samtliga identifierar 

deltidsanställningar som en av arbetsmarknadens stora knäckfrågor. Det finns en medvetenhet 

om att många deltidsanställningar innebär sämre villkor, lägre löner, större osäkerhet och i 

förlängningen mindre motiverad personal. De flesta deltidsanställda är kvinnor och samtliga 

respondenterna tror att anledningen till att kvinnor väljer kortare arbetstid är för att hinna med 

hemarbete och familj. Man ser alltså samma kopplingar mellan deltidsanställningar och en 

ojämställd arbetsdelning och organisationer präglade av manliga normer som gjorts inom 

forskningen på arbetsområdet. Trots detta ser man inga självklara lösningar på problemet. 

 Från arbetsgivarsidan är man beredd att strida för rätten att få organisera arbetet på 

det sätt man anser vara lämpligast. Handeln studier visa att man behöver en flexibel arbetsstyrka 

för att tillmötesgå kundernas köpbeteende. Från politiskt håll misstänker man att arbetet i olika 

branscher snarast organiseras utifrån principer om kvinnor som reservarbetsstyrka, kön, än 

konsumenterna. Facket har tagit ställning för krav på heltid för den som så önskar och man har 

formulerat sina krav i punkter. Samtidigt förefaller det inte vara en prioriterad fråga då man 

hittills inte satt press på arbetsgivarsidan. Från arbetsgivarhåll spekulerar man i att facket förstått 

hur allvarlig frågan är. En förändring av arbetsorganiseringen mot heltid skulle innebära stora 

omvälvningar som kanske inte alltid skulle falla arbetstagaren i smaken.   

 Samtliga respondenter menar att deras respektive organisationer bär ett stort ansvar 

för jämställdhetsarbetet, men uppfattningarna skiljer sig i frågan om huruvida det bör lagstiftas 

om heltid. Här skiljer sig svaren beroende på var på höger - vänster skalan man frågar. 

Socialdemokrater och LO menar att jämställdhet är en fråga om makt och resursfördelning, 

varför man med tvingande lagstiftning bör styra mot heltidstjänster i större utsträckning. Från 
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borgerligt håll och arbetsgivarsidan menar man att jämställdhet i grunden är en kunskapsfråga 

och att man genom aktivt opinionsarbete kan nå goda resultat. En borgerlig grundsyn implicerar 

att individen måste komma fram till sina beslut på egen hand. Klart är att Sverige tagit ut en ny 

kurs med en ny regering, avdrag för hushållsnära tjänster och lägre ersättningsnivåer. Hur det 

borgerliga jämställdhetsarbetet faller ut vet vi, som en av respondenterna påpekade, när vi har 

facit i handen. 

Blir vi automatiskt mer jämställda om alla arbetar heltid? Nej, det tror jag inte. 

Deltidsanställningarna är ett symtom på större problem i jämställdhetsprojektet. En av de 

viktigaste erfarenheter jag fått under uppsatsarbetet har varit den om styrkan i sambanden mellan 

det betalda och det obetalda arbetet. Det är framförallt i organiseringen av det betalda arbetet 

som förändringar kan ske i det obetalda och det är också där den stora utmaningen finns. Kanske 

är det därför vi fortsätter diskutera frågan om deltid som att den vore ny varje år? 
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