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Abstract 
This thesis investigates the view of the Swedish government on how working hours 

can be used as a tool to promote equality in Sweden. Previous research shows how 

women are experiencing a bigger challenge than men in achieving a balance between 

work and family life since they take a larger responsibility for the unpaid work at 

home. This leads to inferior prerequisites in life for women, which in turn means that 

we live in an unequal society. At the same time research shows that there are two 

ways to go when it comes to changing working hours in favour of equality: an 

extension of the working hours for women who work part-time or a shortening of the 

working hours over all in the Swedish society. The aim of this thesis is to investigate 

which of these alternatives that is promoted by the Swedish government. This will be 

done through a critical discourse analysis. 

 

The investigation shows that the Swedish government promotes the alternative where 

the women working part-time extend their working hours to full-time as a solution to 

the equality problem. This goes in line with what previous research has shown on this 

matter; that the working culture in Sweden is strong and that the idea of a “working 

line” is a strong concept that has been used since the start of the 20th century to this 

day. This also shows that there is a reigning discourse where it is not possible to talk 

about a shortening of working hours as a solution to the equality problem. As 

previous research has shown, this investigation also finds that the government 

continues to emphasize the economic consequences that come out of the fact that 

women to a large extent work part-time. The question of who is going to take care of 

the unpaid work at home when women starts to work full-time, however, remains 

unanswered.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetstid, Jämställdhet, Arbetstidsförkortning, Arbetstidsförlängning, 

Obetalt arbete, Work-family balance, Svenska staten, Deltidsarbete, Heltidsarbete. 
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1. Introduktion 
Söndagen den 26 november 2017 skriver Dagens Nyheter att jämställdheten gått 

tillbaka i flera EU-länder. Att jämställdheten gått tillbaka betyder i denna mätning att 

kvinnor börjat göra mer av det obetalda hemarbetet samtidigt som EU:s strategi för 

jämställdhet har slopats. Sverige har inte tappat i mätningarna men 

jämställdhetsminister Åsa Regnér kommenterar informationen och kallar den 

”upprörande” (Ström Melin 2017).  

 

Hur vi ska uppnå jämställdhet i det svenska samhället är en fråga som ständigt är uppe 

på agendan. I Sverige lyder regeringens jämställdhetspolitiska mål som följer: ”… att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” 

(Regeringen 2017). Utifrån detta mål har regeringen sammanställt sex delmål som 

tillsammans ska leda till ett jämställt samhälle. Bland dessa områden återfinns målet 

om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet (a.a.). Detta är en 

fråga som hör samman med det betalda arbetet utanför hemmet.  

 

Frågan om jämställdhet i relation till arbetsmarknaden och hur arbetstiden ska läggas 

upp har länge varit ett diskussionsområde där skilda meningar har rått om hur 

jämställdheten ska främjas. Redan 1972 lade Sveriges socialdemokratiska 

kvinnoförbund, idag S-kvinnor, fram förslaget om en sänkning av den 40 timmar 

långa arbetsveckan i syfte att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor 

(Isidorsson 2001). Genom en arbetstidsförkortning skulle både män och kvinnor ha tid 

att göra en lika stor del av det betalda som det obetalda arbetet vilket skulle leda till 

lika förutsättningar i arbetslivet. Efter detta har flera politiska partier, enskilda 

politiker och samhällsdebattörer diskuterat arbetstid utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Problemet består enligt somliga i att männen lönearbetar mer 

än kvinnor. Detta underlättar en satsning på karriär och löneutveckling för männen på 

kvinnornas bekostnad, något som både visar sig i det månatliga lönekuvertet men 

också senare i livet när pensionen ska betalas ut. När föräldraförsäkringen byggdes ut 

och förskoleverksamheten infördes blev det lättare för kvinnor att lönearbeta i samma 

utsträckning som män. Trots detta tar kvinnor fortfarande ett större ansvar för det 

obetalda arbetet och lönearbetar i lägre grad än män (SCB 2017, tabell 1 och 2 i 

bilaga 1).   
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Under 1970-talet lagstadgades frågan om åtta timmars arbetsdag, en arbetsmängd som 

idag ses som en självklarhet. Under den andra hälften av 1970-talet bestämde sedan 

samtliga riksdagspartier så när som på moderaterna att det svenska samhället skulle 

fortsätta gå ned i arbetstid (Enokson 2011:81). Trots detta har endast mindre 

förändringar gjorts av arbetstiden, såsom extra semesterveckor och föräldraledighet 

under 1980-talet. På senare år har inga förändringar gjorts trots att både partier, 

enskilda politiker och samhällsdebattörer menar att det finns produktivitetsutrymme 

för en arbetstidsförkortning (Schlyter & Schyman 2010; Nygren 2017; Sternlycke 

2011).  Fackförbundet Kommunal var länge en av de starkaste rösterna för sex 

timmars arbetsdag som de menade var en jämställdhetsfråga (Spross 2016:49). Idag är 

de av en annan åsikt och menar istället att fler kvinnor bör arbeta heltid1 för att 

jämställdhet ska nås (Kommunal 2016). Denna syn får också stöd från exempelvis 

socialdemokraterna (Socialdemokraterna 2017).  

 

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor, som var först med att lägga fram 

frågan under 1970-talet, lade den också åt sidan, dock först år 2006 (Svt Nyheter 

2006). Men vid senaste partikongressen i augusti 2017 röstades frågan återigen in i 

partiprogrammet (Jakobsson 2017). Även vänsterpartiet har drivit frågan om en 

arbetstidsförkortning för jämställdhet under många år och idag får de stöd ifrån det 

feministiska partiet Feministiskt initiativ. Dessa partier menar att en 

arbetstidsförkortning är nödvändig om jämställdhet mellan könen ska uppnås (Motion 

2011/12:2; Vänsterpartiet 2014).  

 

Sett utifrån forskning och samhällsdebatt finns två föreslagna vägar att gå för att med 

hjälp av arbetstiden förbättra jämställdheten i Sverige: en arbetstidsförlängning riktad 

till gruppen deltidsarbetande kvinnor eller en generell arbetstidsförkortning. Syftet för 

denna uppsats är att undersöka den svenska statens syn på arbetstid som ett verktyg 

för att förbättra jämställdheten. En arbetstidsförlängning riktad till gruppen 

deltidsarbetande kvinnor innebär att de kvinnor som idag arbetar deltid börjar 

förvärvsarbeta fler timmar för att på så sätt närma sig en heltidsarbetstid. En generell 

arbetstidsförkortning innebär att heltidsarbetstiden på något sätt förkortas. Detta 

																																																								
1 Den längsta ordinarie arbetstiden i Sverige är 40 timmar per vecka (Galte Schermer 2017). 
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skulle kunna handla om möjlighet till mer semester eller en extra ledig dag i veckan. 

Det skulle också kunna handla om att arbetstiden sänks från åtta till sex timmar per 

dag, vilket går i linje med de krav på en ytterligare arbetstidsförkortning som började 

ställas redan under 1970-talet (Isidorsson 2001 m.fl.). Uppsatsens definition av 

arbetstidsförkortning är således bred. I nästkommande avsnitt presenteras en 

genomgång av teorier och tidigare forskning på området arbetstid och jämställdhet. 

Utifrån denna genomgång byggs ett teoretiskt ramverk upp vari vissa antaganden för 

studien görs. 

  



	 7 

2. Teoretiskt ramverk 
Under detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning på området arbetskultur i 

Sverige samt forskning om arbete kopplat till jämställdhet. Avsnittet inleds med en 

översikt av teorier kopplade till arbetskultur i Sverige för att få en generell bild av hur 

vi ser på arbete i Sverige. Efter detta presenteras en sammanställning av forskning 

utifrån forskningsområdet work-family balance med slutsatser kopplade till 

arbetstidsförkortning respektive arbetstidsförlängning.  

2.1 Kulturen kring arbete i Sverige 
I avhandlingen Arbetets tid (1995:15) skriver Christer Sanne om arbetstiden som en 

avgörande faktor för hur vi organiserar vår vardag. Den styr också hur vi tjänar vårt 

uppehälle och leder till att vi kan göra de saker vi vill. Vidare menar Sanne att 

arbetstidsfrågan politiskt sett kan betraktas som stor eller liten. Liten är den när den 

fungerar som en pusselbit i välfärdsbygget, medan den är stor när den formuleras som 

en existentiell fråga (a.a:12). Sett ur det perspektivet blir det tydligt hur arbetstiden 

har möjlighet att påverka jämställdheten, eftersom den har en stor inverkan på vår 

vardag samtidigt som den påverkar statens intäkter.  

 

Sanne undersöker varför vi arbetar så mycket trots att vi nått en materiell rikedom och 

vilka intressen och krafter som ligger bakom detta (1995:15). Han kommer fram till 

att det i Sverige finns en arbetsideologi där arbete förordas ”som en god mänsklig 

aktivitet” och att detta också kan vara svårt att skilja från förordandet av lång arbetstid 

då frågorna ofta går ihop (a.a:113). Mikael Ottosson och Calle Rosengren (2009:14), 

forskare i arbetstidsvetenskap, gör en liknande tolkning av arbetskulturen i Sverige. 

De menar att Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, (numera en del av Svenskt 

Näringsliv), under debatten på 1970-talet var emot en ytterligare arbetstidsförkortning 

och att de har varit med och präglat den svenska synen på arbete. SAF definierade 

fritid som icke-arbete, vilket ledde till att personer som inte arbetade sågs som 

oansvariga och lata. Vidare sågs fritid som något som gör människan rastlös och som 

gör att hon inte når sin fulla potential. Människan mår istället bäst av långa 

arbetsdagar och kvinnor, som av andra debattörer målades upp som dubbelarbetande 

och utslitna, var det inte alls synd om menade SAF. De sågs istället som avundsvärda 

som hade möjlighet att lägga så mycket tid åt arbete (både betalt och obetalt) (a.a.17-

19).  
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Enligt Sanne förespråkade kyrkan dygden om att rätta sig efter den rådande sociala 

ordningen och arbetet blev därför en del av detta. Sanne fastslår att denna arbetsmoral 

fortfarande tillskrivs svenskarna (1995:120). Vidare förklarar han att den 

skandinaviska välfärdsmodellen med tanken om omfördelning har haft och 

fortfarande har en stor inverkan på synen på arbete. För att omfördelningen ska 

fungera måste staten uppmuntra alla till att lönearbeta, något den bland annat gjort 

genom att förespråka en ”arbetslinje”. På så sätt blir arbetandet ett normaltillstånd, 

vilket medför att den arbetslöse avviker från normen (a.a:136). När arbete och fritid 

målas upp som varandras motsatser blir en föreslagen arbetstidsförkortning ett hot 

mot det som kan kallas välfärdsstatens motor och hjärta, det vill säga lönearbetet 

(Spross 2016:11).  

 

Under 2000-talet fick begreppet ”arbetslinjen” ett stort uppsving genom Nya 

moderaterna. I en skriftserie publicerad via socialförsäkringsutredningen från 2006 

(SOU 2006:85) utreds hur arbetslinjen har vuxit fram samt vad den faktiskt innebär 

(Fransson & Sundén 2005). Här konstateras att ”att vara för arbetslinjen är ungefär 

lika kontroversiellt i svensk politik som att vara för fred” (a.a:9). Begreppet 

arbetslinjen har under många år använts av arbetarrörelsen. Deras definition av 

begreppet är att aktiva åtgärder ska sättas framför passivt ekonomiskt stöd till den 

arbetslöse individen. Till detta tillkommer också en aktiv arbetsmarknadspolitik (a.a.).  

 

Vidare tar skrivelsen upp den definition av arbetslinjen som medföljde direktivet för 

den aktuella socialförsäkringsutredningen. Denna lyder: 

 

Arbets- och kompetenslinjen innebär att de som kan arbeta och 

bidra till sin egen och andras försörjning också skall ha 

möjlighet att göra detta.[…] Den solidaritet som 

välfärdssamhället bygger på ger alla människor rätt till 

trygghet i livets olika skeden. Samtidigt innebär den också 

skyldigheter att ta till vara eller utveckla sin arbetsförmåga, 

även om det blir nödvändigt att byta yrke eller att arbeta på 

annan ort eller flytta. 
 

Kommittédirektiv 2004:129 från regeringen till socialförsäkringsutredningen. 
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Intressant i denna definition är att regeringen explicit uttrycker att varje svensk 

medborgare är skyldig att ta till vara eller utveckla sin arbetsförmåga och att detta 

också gäller när arbetet flyttas eller försvinner. Det blir tydligt att arbete ska sättas 

främst i svenskens liv för att välfärdssamhällets framtid ska kunna tryggas. Skrivelsen 

daterar arbetslinjen som begrepp från början av 1900-talet men menar att det har 

använts på olika sätt över tid (Fransson & Sundén 2005:48).  

 

Skrivelsen tar också upp huruvida arbetslinjen gäller för kvinnor eller inte. Generellt 

sett strävar arbetslinjen efter full sysselsättning vilket borde innebära att även kvinnor 

ska arbeta så mycket som möjligt. På 1940-talet kom alltfler kvinnor ut på 

arbetsmarknaden och i de socialförsäkringsreformer som görs är arbetslinjen tydlig. 

Åren framöver genomfördes flera reformer som underlättade för kvinnor att arbeta, 

inte minst särbeskattningsreformen på 1970-talet, och från och med 1980-talet 

lönearbetar kvinnor nästan lika mycket som män i Sverige. Med bakgrund av att 

kvinnor generellt sett har sämre lön och arbetsvillkor samt tar ett större ansvar för det 

obetalda hemarbetet ifrågasätter skrivelsen dock om arbetslinjens delmotiv om rätten 

till ett bra arbete och skyldigheten att försörja sig själv är lika självklar för kvinnor 

som för män. Skrivelsen kommer fram till att arbetslinjen ännu in på 2000-talet främst 

handlar om mäns arbete (a.a:58-9, 61). 

 

2.1.1 Sammanfattning av forskningen om arbetskultur i Sverige 

Den genomgångna forskningen visar på att Sverige sedan lång tid tillbaka innehar en 

stark kultur kring arbete. Den som vill arbeta mycket framstår som en god och 

ansvarstagande person medan den som vill ha kortare arbetstid ses som osolidarisk 

och någon som lever på samhället. Tanken om arbetslinjen lever vidare och har allt 

mer kommit att innefatta även kvinnor. Detta ger en signal om att staten kan komma 

att förespråka en alltmer aktiv arbetspolitik riktad till gruppen kvinnor, även när det 

kommer till att främja jämställdheten. Denna analys gör det tydligt vilka normer och 

moraliska värderingar som format synen på arbete i Sverige, vilket kan förklara varför 

vi fortsätter att arbeta mycket trots att vi, som Christer Sanne uttrycker det, nått 

materiell rikedom.  
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2.2 Balansen mellan arbete och familjeliv som en väg till jämställdhet 
I detta avsnitt presenteras forskning kring balansen mellan arbetsliv och familjeliv och 

vad denna förespråkar för att jämställdheten ska främjas. Likt ovan genomgång 

avslutas även denna del med en sammanfattning över vad forskningen visar på 

området.  

2.2.1 Work-family balance  

Arbetstidens direkta relation till jämställdhet undersöks i regel inom 

forskningsområdet work-family balance. Forskare hävdar nämligen att balansen 

mellan arbete och familjeliv i högsta grad är en fråga om jämställdhet (Connell 2005; 

Lewis & Campbell 2007). Sue Campbell Clark (2000:748-49) förklarar med sin teori 

”work/family border theory” hur individer hanterar och förhandlar mellan de två 

sfärerna och hur detta påverkar deras arbets- och familjeliv. Clark menar att gränser 

och domäner till de båda sfärerna måste fungera tillsammans om balans ska uppnås 

(a.a:765). Sociologen Arlie Russell Hochschild var en av de första att tala om 

problematiken kring att uppnå en balans. I boken The Time Bind. When Work 

Becomes Home and Home Becomes Work (2001) skriver hon om ”the time bind” som 

innebär det komplexa fenomen som uppstår när krav ställs från familjeliv och arbete 

samtidigt. En ”time bind” uppstår när kraven från familjelivet och arbetet är för höga 

och hamnar i obalans eftersom tiden inte räcker till för att kraven i de båda sfärerna 

ska kunna uppfyllas. Personer i obalans skulle vilja lägga ned mer tid på den ena 

sfären och mindre på den andra, men kraven och förväntningarna från arbetet och 

familjen gör detta omöjligt. Enligt Fenwich och Tausig (2001:102) fungerar en 

upplevd obalans mellan arbete och familjeliv på samma sätt. Detta är också av vikt då 

en upplevd obalans orsakar samma typ av stress som en faktisk obalans. 

 

Kontentan av detta är således att det finns en konflikt mellan tiden på arbetet och 

tiden i hemmet och att det häri lätt uppstår en obalans. När kvinnor och män tar ett 

lika stort ansvar för de båda arbetena skapas en balans och på så sätt skapas också lika 

förutsättningar för män och kvinnor att försörja sig och klara sig i livet. Detta skapar 

förutsättningar för att kvinnor, på samma sätt som män, exempelvis kan satsa på 

karriär och få löneförhöjning. På så sätt främjas jämställdheten i arbetslivet och i 

samhället i stort. 
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2.2.2 Problematiken kring balansen 

Det finns mycket forskning på området som visar att en balans är svår att uppnå. 

Sociologen Raewyn Connell (2005:369) menar att ojämställda och starka könsroller 

påverkar balansen mellan arbete och familjeliv. Könsrollerna, med kvinnor som 

hemmafruar och män som familjeförsörjare, härstammar från historien när femininitet 

och maskulinitet ansågs höra hemma i två olika sfärer. Denna syn har försvagats men 

än idag finns föreställningar om att kvinnors roll är att ta hand om barnen och hemmet 

medan männen fungerar som familjeförsörjare. På grund av detta menar Connell att 

familjevänliga policys på arbetsplatsen, som exempelvis flexibel arbetstid, ofta införs 

för att stötta kvinnorna i deras åtaganden i hemmet. I slutändan innebär det dock att 

kvinnor själva blir ansvariga för att skapa en balans (a.a.). 

 

En studie på området i Irland visar att problematiken kring att hitta en balans mellan 

betalt och obetalt arbete blev ett faktum när alltfler kvinnor valde att gå ut i arbetslivet 

och den så kallade tvåförsörjarmodellen blev norm (McGinnity, Russell & Smyth 

2007:206). Resultatet av studien visar att kvinnor, trots att de börjat lönearbeta, tog ett 

större ansvar för det obetalda hemarbetet än män och att detta även gäller i relationer 

där kvinnorna arbetar heltid. Studien visar dock att deltidsanställda kvinnor tog ett 

större ansvar för det obetalda hemarbetet än vad heltidsanställda kvinnor gjorde 

(a.a:206-7). Detta talar således för att kvinnor bör arbeta heltid om de ska minska sitt 

obetalda arbete i hemmet.  

 

Att ha barn i hemmet innebär en högre andel obetalt arbete i hushållet. Därför är 

föräldrar ett vanligt studieobjekt när det kommer till att undersöka balansen mellan 

arbete och familjeliv. Flera studier visar att männens arbetade timmar har ett negativt 

samband med deras kvinnliga partners upplevda balans mellan arbete och familjeliv 

(exempelvis Wierda-Boer, Gerris och Vermulst 2008:1004; Emslie & Hunt 

2009:166). Samtidigt finns det studier som visar att män inte tar ett större ansvar för 

det obetalda hemarbetet när kvinnor börjar lönearbeta. När kvinnor börjar arbeta i 

högre utsträckning minskar heller inte deras obetalda arbetstid i hemmet med samma 

takt som lönearbetet ökar, även om det, likt andra studier visat, faktiskt minskar 

(Wierda-Boer, Gerris och Vermulst 2008). Detta visar att kvinnors arbetsbörda är 

större och att en generell arbetstidsförkortning istället vore att föredra om en balans 

ska uppnås. 
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Väl ute på arbetsmarknaden bör det också finnas lika möjligheter för kvinnor och män 

att göra karriär och på så sätt över tid höja sina löner. Det är dock tänkbart att 

personer som gör karriär har svårare att få ihop balansen i och med att det ofta innebär 

att mer tid behöver tillbringas på arbetet. Heiligers och Hingstman (2000:1235) har 

undersökt karriärpreferenser bland heltids- och deltidsarbetande läkarspecialister och 

huruvida dessa skiljer sig åt baserat på kön. Resultatet av studien visade att främst 

kvinnor som redan arbetade deltid föredrog en karriär där de fortsättningsvis också 

skulle arbeta deltid. Generellt tenderade heltidsarbetande kvinnor att föredra karriärer 

där de istället skulle arbeta deltid. En lägre andel av de heltidsarbetande männen hade 

samma preferenser som de heltidsarbetande kvinnorna (a.a:1240-41).  

 

En annan studie på området gjord av Bacik & Drew (2006:138) undersöker kvinnors 

balans i juristyrket med teorin att det är svårare att få ihop balansen när de försöker 

avancera i karriären. Resultatet av studien visar på tydliga skillnader mellan könen 

exempelvis i frågan om hur balansen mellan arbete och familjeliv skulle kunna 

förbättras. Det vanligaste svaret på denna fråga bland kvinnor var införandet av ett 

deltidsalternativ, att arbetstiden kortades ned, eller att det fanns möjlighet till flexibel 

arbetstid. Männen i studien rankade dessa alternativ betydligt lägre, vilket kan ha att 

göra med att dessa män oftast hade en deltidsarbetande partner som tog ett större 

ansvar för hemarbetet (a.a:144).   

 

2.2.3 Flexibel arbetstid som en lösning 

Att hitta en balans mellan arbete och familjeliv när du som kvinna förväntas ta ett 

större ansvar för det obetalda hemarbetet och samtidigt lönearbeta är således ett 

utbrett problem. Flera studier föreslår flexibel arbetstid som en del av lösningen på 

problemet med att finna en balans mellan de olika sfärerna (Bacik & Drew 2006; 

Grönlund 2007; Fenwick & Tausig 2001). Av denna anledning blir det intressant att 

se vad studier på området flexibel arbetstid och balans i livet visar. 

 

Fenwick och Tausig (2001:101, 107) undersöker hur just omväxlande arbetsscheman, 

som bland annat inkluderade flexibla arbetstider samt att arbeta deltid, påverkar den 

upplevda balansen mellan arbete och familjeliv. Resultatet visar att omväxlande 
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arbetsscheman i sig inte frigör mer tid, men en upplevd ökning av kontroll över sin 

arbetstid har en positiv effekt på balansen. Även denna studie visar att föräldraskap 

och antalet arbetande timmar förutsäger obalans mellan arbete och familjeliv. När 

författarna kontrollerade för arbetstid visade det sig att kvinnorna och de 

deltidsanställda i högre grad än männen upplevde en obalans mellan arbete och 

familjeliv (a.a:101-2). Forskarna menar att kvinnorna fastnar i en ”time-bind”: 

lönearbetar de mer får de bättre karriärmöjligheter och högre lön men då riskeras 

samtidigt balansen mellan arbete och familjeliv (a.a:116).  

 

Den svenska sociologen Anne Grönlund (2007:476) stärker bilden som Fenwick och 

Tausig målar upp om att kontroll över arbetstiden ökar den upplevda balansen mellan 

arbete och familjeliv. För Grönlunds studie fanns dock inga skillnader i upplevd 

balans när hon kontrollerade för arbetstid. I en underlagsrapport förberedd för EU-

konferensen What does gender equality mean for economic growth and employment? 

skriver emellertid Grönlund (2009:3) att det finns en risk att ett flexibelt arbetsliv kan 

bli ett hot mot jämställdheten. Hotet består i att företagen i sin jakt mot flexiblare 

arbetsplatser skapar ett A- och ett B-arbetslag, där kvinnorna, på grund av att de tar ett 

större ansvar för hemarbetet, riskerar att hamna i ett B-lag med osäkra och 

lågkvalificerade arbeten. Grönlund konstaterar att det finns många typer av flexibilitet 

men att en av dessa som arbetsgivare oftast tar upp som viktigaste medlet för en 

förbättrad jämställdhet är arbetstidsflexibiliteten. Tanken är att män och kvinnor 

lättare ska kunna dela på hemarbetet och samtidigt lönearbeta heltid om deras 

scheman är flexibla. Grönlund menar dock att det finns forskning som visar att 

flexibla arbetstider istället försvårar uppdelningen mellan lönearbete och hemarbete, 

på grund av exempelvis övertidsarbete och arbete på helger och kvällar (Grönlund 

2009:8-10). Att döma av detta krävs andra åtgärder än flexibla arbetstider för att 

balansen ska nås. 

 

2.2.4 Sammanfattning av forskningen om balans mellan arbete och familjeliv 

Av denna forskningsgenomgång går det att dra vissa slutsatser. Problematiken med att 

uppnå en balans mellan arbete och familjeliv finns på de platser där 

tvåförsörjarmodellen verkar, således där både kvinnors och mäns roll fungerar som 

försörjare i hemmet. De genomgångna studierna visar på vikten av ett välutbyggt 
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föräldraförsäkringssystem. Flera studier förespråkar heltidsarbetstid för 

deltidsarbetande kvinnor för att få bukt med problemet med att de tar ett större ansvar 

för det obetalda arbetet. Detta då studier visar att kvinnor tar ett mindre ansvar för 

hemarbetet när de arbetar heltid. Andra menar att kvinnor fortsätter att ta det stora 

ansvaret för det obetalda arbetet även när de arbetar heltid, något som istället talar för 

att en generell arbetstidsförkortning skulle vara att föredra för att lösa problemet så att 

det obetalda arbetet hinns med. När även männen går ned i arbetstid har de möjlighet 

att ta ett lika stort ansvar som kvinnorna för det obetalda hemarbetet samtidigt som de 

inte får ett ”försprång” när det kommer till karriär och löneutveckling.  

 

Det finns således delade meningar inom forskningen om hur jämställdheten ska 

främjas för att en balans ska nås. Likt samhällsdebatten föreslår forskningen två 

föreslagna vägar att gå för att skapa en balans mellan kvinnor och män vad gäller 

ansvaret för lönearbetet och det obetalda hemarbetet: en arbetstidsförlängning för 

gruppen deltidsarbetande kvinnor eller en generell arbetstidsförkortning. Dessa 

åtgärder kan också ses utifrån perspektivet om ansvarstagande. Om deltidsarbetande 

kvinnor börjar arbeta heltid läggs ansvaret på dessa kvinnor genom att deras beteende 

behöver korrigeras för att en balans ska infinna sig hos både män och kvinnor. Om en 

generell arbetstidsförkortning genomförs läggs istället ansvaret på männen. Med detta 

menas att det är gruppen mäns beteende som behöver korrigeras för att en balans ska 

uppnås mellan arbete och familjeliv för både män och kvinnor. Detta då män generellt 

sett arbetar heltid i högre utsträckning än kvinnor. Genom att lönearbeta i lägre 

utsträckning har de därmed tid över till att ta ett större ansvar för det obetalda 

hemarbetet. 
 

Vilken väg som tas får även implikationer för hur de olika arbetena värderas. En 

generell arbetstidsförkortning talar för att det obetalda arbetet ska prioriteras och delas 

lika medan en arbetstidsförlängning uppvärderar lönearbetet på bekostnad av det 

obetalda arbetet. 

 

2.3 Undersökningens relevans 
Denna studie ämnar bidra med fördjupad kunskap om hur staten anser att jämställdhet 

bäst kan främjas sett utifrån frågan om arbetstid. Då Sverige internationellt sett ofta 
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ses som en förebild vad gäller jämställdhet är det tänkbart att den svenska statens sätt 

att resonera kring arbetstid och jämställdhet får spridning till andra länder. Denna 

undersökning är därför av vikt för att på ett generellt plan förstå hur 

jämställdhetsarbetet i Sverige går till. Statens syn på frågan får också implikationer 

för vilken typ av arbetsmarknadspolitik som förs i Sverige samtidigt som det också 

signalerar till den enskilde medborgaren hur denne bör prioritera i vardagen.  

 

Undersökningen tar upp området om hur staten formulerar problem och lösningar i 

olika frågor, vilket leder till ställningstaganden som blir normsättande i 

samhällsdebatten. Mer specifikt är undersökningen ett fall av hur den svenska staten 

tar sig an samhällets jämställdhetsproblem och samtidigt också formar diskursen för 

hur det i Sverige är möjligt att tala om problemet. Detta sätter i sin tur gränser för hur 

det är möjligt att lösa det. Att undersöka denna diskurs med ett kritiskt öga skapar en 

möjlighet till att upptäcka outtalad information som står till grund för statens 

problematiserande i frågan om jämställdhet och arbetstid. Studien kan visa hur det är 

möjligt att presentera frågor och problem på olika sätt över tid och vilka konsekvenser 

detta får för hur samhällsproblem kan lösas. Resultatet av studien blir också en 

fortsättning på forskningen om den svenska statens syn på arbetstid och jämställdhet. 

 

Slutligen kan studien också ge en fördjupad inblick i statens syn på människan och 

arbetet på så sätt att den tar ställning i frågor om ekonomi och sociala värden, frågor 

som kan tänkas ställas emot varandra i frågan om arbetstidsförändringar. Detta kan 

också förklara statens ageranden inom andra politiska områden.  
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3. Undersökningens design 
Detta är en uppsats av kvalitativ karaktär som ämnar bidra med fördjupad kunskap 

kring hur den svenska staten ser på frågan om arbetstid som ett verktyg för förbättrad 

jämställdhet. 

3.1 Syfte och frågeställning 
Den tidigare presenterade teorigenomgång som gjorts visar att det finns delade 

meningar om hur arbetstiden ska läggas upp för att jämställdheten ska främjas 

samtidigt som det i Sverige genom åren funnits en stark kultur kring arbete som något 

som människan mår bra av och bör ägna mycket tid åt. S-kvinnor och Vänsterpartiet 

har genom åren varit tongivande debattörer i frågan om arbetstidsförkortning för att 

nå jämställdhet mellan könen. På senare tid har även en feministisk kritik om att 

sträva efter en arbetsmarknad utan mannens förutsättningar som norm uppstått. Det 

talas om att arbetsmarknaden med åtta timmars arbetsdag är en kvarleva från ett 

gammalt samhälle där mannen var försörjare och inte tog hand om det obetalda 

hemarbetet (Carbin 2017). Samtidigt menar exempelvis fackförbundet Kommunal och 

Socialdemokraterna att fler kvinnor måste arbeta heltid för att jämställdhet ska nås 

(Kommunal 2016; Socialdemokraterna 2017).  

 

Den forskningsgenomgång som genomförts visar att den svenska staten kan 

förespråka två typer av arbetstidsförändringar för att förbättra jämställdheten: en 

arbetstidsförlängning för deltidsarbetande kvinnor eller en generell 

arbetstidsförkortning. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka statens syn på 

hur arbetstid kan användas som ett verktyg för att förbättra jämställdheten. För att 

undersöka detta ämnar jag att anlägga ett diskursanalytiskt perspektiv och studera 

nutida statliga utredningar för att se hur dessa talar om jämställdhetsproblemet på 

arbetsmarknaden samt vilka arbetstidsstrategier de lägger fram som lösning. Med 

nutid åsyftas 2010-talet. I undersökningen leds jag av frågeställningen hur ser den 

svenska staten på arbetstid som ett verktyg för att förbättra jämställdheten i Sverige? 

Intressant för studien är även att undersöka vilka underliggande antaganden som 

ligger till grund för denna syn. 

 

Den typ av arbetstidsförkortning jag talar om åsyftar lönearbetstiden och är av en bred 

karaktär. Det kan exempelvis handla om den typ av arbetstidsförkortning som 
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politiker debatterar för och emot, således en generell arbetstidsförkortning (sex 

timmars arbetsdag alternativt 30-timmarsveckor) med eller utan bibehållen lön från 

det som idag ses som heltidsarbete. Det skulle också kunna handla om ett införande 

av en extra ledig dag i veckan. Med arbetstidsförlängning menar jag en förlängning 

för deltidsarbetande kvinnor till det som idag ses som heltidsarbete (40 timmar i 

veckan). Även här åsyftas lönearbetstid. Avsnitten i de statliga utredningarna som rör 

dessa områden i relation till jämställdhet är därmed av relevans för min undersökning. 
 

Med begreppet ”staten” åsyftas offentliga institutioner såsom regering och riksdag. 

Det är således dessa aktörers syn på hur jämställdheten kan främjas med arbetstid som 

ett verktyg som är av intresse för undersökningen. Dessa offentliga institutioner har 

makt att forma regler för hur samhället styrs. Olika regeringar har dock varit en del av 

staten under åren som gått. Under 2010-talet har ett regeringsskifte skett och detta kan 

mycket väl ha påverkat vilken väg staten har valt att gå i frågan om arbetstid och 

jämställdhet över tid. Då statens utredningar genomförs av kommittéer som består av 

representanter från bland annat akademi, byråkrati, kapital och politik (Spross 

2016:27) gör jag dock bedömningen att utredningarna inte nödvändigtvis behöver 

påverkas av regeringsskiften. Då utredningarna inte heller alltid genomförs i enlighet 

med regeringens och riksdagens mandatperiod talar även detta för att de är fristående 

från regeringspolitik. Utredningarna blir istället en del av att ett generellt statligt 

vetande som strävar efter objektivitet (a.a.). Av denna anledning gör jag bedömningen 

att statens offentliga utredningar representerar hur staten resonerar i olika frågor, så 

även i frågan om hur arbetstid kan användas som verktyg för förbättrad jämställdhet. 
 

3.2 Metod 
Under detta avsnitt presenteras den för uppsatsen valda forskningsmetoden. Metoden 

som valts för undersökningen är en kritisk diskursanalys, en metod som ligger inom 

fältet kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning 

främst genom att den generellt sett ser världen som konstruerad där allt inte är 

mätbart. Dess fokus ligger därför ofta på ord, tolkning och meningsskapande istället 

för på kvantifiering (Bryman 2011:340). I nästkommande avsnitt görs en kortare 

redogörelse av diskursanalys som metod för att ge en generell bild av metodens 

fokusområden och antaganden. Denna redogörelse följs sedan av en genomgång av 

den för uppsatsen specifikt valda diskursanalytiska metoden.  
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3.2.1 Diskursanalys 

Börjeson och Palmblad (2007:9) talar om diskursanalys som en insikt om att olika 

positioner och perspektiv leder till att olika bilder av verkligheten framträder. Med 

denna ingång blir forskarens uppgift att studera villkoren för dessa verklighetsbilder 

samt att undersöka vilka olika verklighetsversioner som har möjlighet att ta plats på 

samhällets arenor. Diskursanalys är en konstruktionistisk metod på så sätt att den 

hävdar att det inte kan finnas en oberoende verklighet. Detta innebär dock inte att 

sociala fenomen som exempelvis missbruk och kriminalitet förnekas eller att de inte 

ses som lika reella som materiella ting. Börjeson och Palmblad beskriver det som att 

”poängen är att vi bara kan tänka genom diskursiva raster” (a.a.). Genom dessa 

ontologiska antaganden skapas verkligheter genom användandet av språket. I dessa 

verkligheter skapas i sin tur sammanhang genom att vi namnger objekt, grupper och 

händelser. Diskurser avgränsar och utesluter samtidigt som de också hjälper oss att 

skönja vad som är relevant och sant samt rimligt och möjligt. Ur detta perspektiv har 

språk en performativ förmåga (a.a:10).  
 

Författarna tar upp filosofen Michel Foucault som talade om de sanningseffekter som 

kommer med diskurser, som sätter gränser för vad som är tänkbart men också 

handlingsbart. Detta är det vanligaste sättet att tala om diskurser (Börjeson & 

Palmblad 2007:12). Diskursen handlar således inte om vad som sägs utan avgör 

istället vad som kan sägas och vad som är meningsfullt att säga. Det här fältet av 

möjligheter är emellertid inte statiskt. Det innehåller istället en dynamiskt och oviss 

mångfald av vad som kan vara möjligt att säga (Barad 2003:819). Genom att försöka 

urskilja en diskurs gränser för vad som går att tala om kan vi erhålla förståelse om 

dess kärna (Börjesson & Palmblad 2007:13).  
 

3.2.2 Carol Bacchis WPR-analys 

Det finns många olika typer av diskursanalyser att använda sig av. Till denna 

undersökning använder jag mig av en diskursanalytisk metod med specifikt fokus på 

problem- och lösningsformuleringar i politiska förslag. Carol Bacchi (2009:25) 

presenterar i boken Analysing Policy: What´s the problem represented to be? en form 
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av kritisk diskursanalys specifikt inriktad för studier av policys2. Detta är en bred 

form av policyanalys som undersöker hur regler och lagar kommer till stånd genom 

problematiseringar. Tillvägagångssättet, fortsättningsvis förkortad till WPR-analys, 

ser policys som en kulturell produkt och någonting som har blivit ett centralt koncept 

och instrument i organiseringen av det moderna samhället. Detta blir en del av ett 

större projekt i att förstå hur regeringen styr (Bacchi & Goodwin 2016:7, 20). 

Likt andra typer av diskursanalyser bygger WPR-analysen på Michel Foucaults 

grundläggande tankar kring diskurser och en ”governmentality approach”. Med detta 

koncept menar Foucault att invånarna har accepterat att regeringen styr för att 

upprätthålla ordning bland invånarna. WPR-analysen förutsätter att varje policy 

innehåller problematiseringar och att vi, på grund av detta, egentligen styrs av 

problematiseringarna och inte av policyn i sig (Bacchi 2009:30, 31). Enligt denna 

tanke innehas makten inte av enskilda, givna aktörer såsom individer, staten i sig eller 

institutioner. Makt utövas istället genom heterogena diskurser och praktiker (a.a:158). 

Policys förstås ofta som ett resultat av ett av regeringen identifierat och exogent 

problem. Fokus för analysen av policys ur ett sådant perspektiv läggs då på de 

konkurrerande sätt genom vilka det går att ”lösa” problemet. Enligt Bacchi är de flesta 

regeringar oftast inte särskilt explicita med vad som är problemet som ska lösas med 

den aktuella policyn. Genom att endast undersöka lösningarna på ”problemet” förblir 

det sätt som policyproblem förstås outforskade, något en WPR-analys tar fäste på 

(a.a:1). Informationen ligger dold men kan synliggöras genom att forskaren ställer 

frågor till policydokument. Denna procedur skapar också en möjlighet till förståelse 

för hur problem och lösningar skapas i regeringens styrandeprocess. Utgångspunkten 

för denna metod är således att det finns så kallade inneboende ”tystnader” i policys 

som avslöjar hur problem och orsaker skapas av policyproducenten (Bacchi & 

Goodwin 2016:22).  

Bacchi använder sig av sex inbördes relaterade frågor i sin undersökning av policys, 

vilka fungerar som analysverktyg. Metoden kan liknas vid en inramningsprocess, en 

så kallad framing-analys, men skiljer sig från en sådan analys genom att den fokuserar 

på hur problematiserandet blir centralt i regeringens styre och inte på en specifik 

																																																								
2 Jag tar även hjälp av boken Poststructural Policy Analysis. A Guide to Practice (2016), där Bacchi tillsammans 
med Susan Goodwin utvecklar sin diskursanalytiska metod och teori. 
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argumentationsteknik (Bacchi 2009:xii). För denna undersökning utgör Bacchis två 

första frågor huvudfokus då dessa behandlar materialets problemrepresentationer och 

underliggande antaganden för dessa. På detta sätt blir det möjligt att genomföra 

undersökningens syfte. En grundligare genomgång av frågorna presenteras under 

avsnittet ”Analysverktyg” för att sedan direkt appliceras på det utvalda materialet.  
 

3.3 Material 
Under detta avsnitt följer en motivering av det för studien valda materialet samt en 

diskussion kring vilka implikationer detta val får för studien. Bacchi (2009:33) talar 

om socialpolitiska processers roll i skapandet av olika kunskapsformer. Med detta 

menar hon att regeringen har en priviligierad roll när det kommer till att konstruera 

problem då deras konstruktioner ”fastnar” genom att de etableras i exempelvis 

lagstiftning och rapporter. Detta innebär att statens formulering i frågan om hur 

jämställdheten i Sverige kan förbättras med hjälp av arbetstiden som verktyg väger 

tungt för hur frågan kan komma att diskuteras.  
 

Enligt Bacchis teori styrs vi av problematiserandet i offentliga policys och inte av 

policys i sig (Bacchi 2009:30). Materialet som valts ut för undersökningen är därför 

två statliga utredningar som tar upp frågan om arbetstid i relation till jämställdhet. En 

av utredningarna är gjord av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-

delegationen) på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet, medan den andra är gjord 

på uppdrag av Socialdepartementet. Den sistnämnda är den senast publicerade 

jämställdhetsutredningen3 från 2015. Dessa två statliga utredningar har valts ut för att 

de ger en representativ bild av statens syn i frågan. Då studierna är omfattande samt 

att genomförandeprocessen sträcker sig över en längre tidsperiod bedömer jag dem 

vara tillräckliga för att besvara uppsatsens fråga. 
 

Genom statens offentliga utredningar har flera forskningsrapporter publicerats där 

fokus har legat på att öka jämställdheten inom och via arbetslivet. Under 2014 

publicerades flera rapporter från Delegationen för jämställdhet inom arbetslivet, den 

så kallade JA-delegationen, som bildades den 6 oktober 2011. Delegationens uppdrag 

bestod i att ”[…]sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns 

olika villkor i arbetslivet, liksom de förhållanden som är grunden för dessa 
																																																								
3 Denna utredning är en uppföljning på jämställdhetsutredningen från 2005.  
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skillnader”. Delegationen hade också i uppgift att stimulera debatten om hur 

jämställdhet i arbetslivet kan främjas samt minska lönegapet mellan män och kvinnor 

(SOU 2015:50:3). Av dessa rapporter har jag funnit en som explicit diskuterar 

arbetstid i relation till jämställdhet. Utöver dessa finns också jämställdhetsutredningen 

från 2015 som också blir relevant för min studie. Jämställdhetsutredningarna görs 

regelbundet med ett intervall om tio år. Den jämställdhetsutredning som publicerades 

år 2015 följer därmed upp och analyserar jämställdhetsutvecklingen från år 2005 fram 

till år 2014. Utöver detta utvärderar den också regeringens jämställdhetssatsning som 

pågått mellan åren 2007-2014 (Statens offentliga utredningar 2015).  
 

Ekonomhistorikern Linn Spross (2016:21), som undersökt statliga utredningar om 

arbetstidsfrågan mellan åren 1919-2002, menar att en utredning kommer till när en 

fråga politiskt sett är tillräckligt viktig. Hon menar att staten tillsätter en utredning när 

det anses vara nödvändigt att ”skapa ett vetande” i en viss fråga. Detta ”offentliga 

vetande” anser sig därmed vara ett allmänt eller formellt vetande, vilket får 

konsekvenser för hur den aktuella frågan formas i den samhälleliga diskursen. De två 

texterna som valts ut för min undersökning representerar den offentliga diskursen, 

således statens syn i frågan, på så sätt att de, genom att de publicerats, har blivit en del 

av det ”offentliga vetandet” i frågan om arbetstid kopplat till jämställdhet. Då detta är 

de utredningar som explicit diskuterar arbetstid kopplat till jämställdhet under 2010-

talet är de exempel på nutidens ”offentliga vetande” som visar på hur det är möjligt 

och omöjligt att tala om frågan.  
 

En problematik som Bacchi lyfter med policytexter är att de ofta är komplext skrivna 

och att det sällan är en enda person som ligger bakom dem. Av denna anledning är det 

viktigt att komma ihåg tolkningsdimensionen i den analytiska processen. Att vara väl 

påläst på området som policyn berör skapar förståelse för kontexten, vilket är av 

högsta vikt för att forskaren ska förstå och tolka texten på ett korrekt sätt (Bacchi 

2009:20). Genom att i uppsatsens senare del presentera en bakgrund över 

utvecklingen av arbetstidsfrågan i Sverige skapar jag förutsättningarna för att 

genomföra en tillförlitlig tolkning.  

 

Bacchi använder sig av olika typer av policydokument, dock främst publikationer av 

regeringsbeslut med uppgifter om ekonomiska satsningar. Mina dokument skiljer sig 



	 22 

från dessa genom att de är utredningar och således beslutsunderlag för att beslut 

senare ska kunna fattas. Jag har valt att undersöka statliga utredningar istället för 

redan fattade beslut på området arbetstid och jämställdhet för att på så sätt få en 

fördjupad uppfattning om hur politikerna och tjänstemännen resonerar i frågan om 

arbetstid som ett verktyg för att förbättra jämställdheten. Eftersom utredningarna 

tillsätts för att utgöra underlag för beslutsfattande i frågor fungerar de som 

nyckeldokument för vilka policys som faktiskt kommer till stånd. Det är också i dessa 

utredningar, som lämnar rekommendationer och slutsatser för beslutsfattande, som det 

som Bacchi kallar för ”problematiserandet av problemet” initieras (Bacchi 2009:212-

13).  
 

Jag avgränsar mig till att främst fokusera på de inledande sammanfattningarna som 

görs i de båda utredningarna. Detta då utredningarna är flera hundra sidor långa. I 

sammanfattningarna tar utredningarna upp de viktigaste slutsatserna som gjorts i 

rapporten. Om oklarheter uppstår eller om det blir intressant att gå vidare in i hur 

statens resonemang kring arbetstid och jämställdhet ser ut går jag djupare in i 

utredningarna. Jag bedömer att detta tillvägagångssätt är att föredra då utredningarnas 

omfattning underlättar för en rättvisande tolkning av statens synsätt i frågan om 

arbetstid som ett verktyg för förbättrad jämställdhet. Att utgå ifrån 

sammanfattningarna för att sedan fördjupa mig i de delar längre in i utredningarna 

som ligger till grund för slutsatserna bedömer jag gör analysen mer tillförlitlig än om 

jag endast hade undersökt kortare beslutsdokument. 
 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
För kvalitativa studier används ofta andra värderingsverktyg än reliabilitet och 

validitet som används vid kvantitativa studier. Detta har att göra med att 

konstruktionismen, som kvalitativa forskare ofta tillhör, utgår ifrån att det finns mer 

än endast en absolut bild av vår sociala verklighet.  Kvalitativa forskare har dock tagit 

fram alternativa betydelser av reliabilitet och validitet när dessa bedöms i kvalitativ 

forskning. Då används begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet 

samt extern validitet (Bryman 2011:352, 354).  

 

Den externa reliabiliteten syftar till att bedöma den kvalitativa undersökningens 

replikerbarhet (Bryman 2011:352). Något som är viktigt att komma ihåg vid 
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användandet av en diskursanalys är att diskurser inte finns till som färdiga fakta utan 

att forskaren är medskapare av diskursen. Detta sker genom val av exempelvis 

undersökningsdesign, urval och språk. Resultatet av de vetenskapliga beskrivningarna 

blir därför en kombination av forskningens tillvägagångssätt och samhällets strukturer 

och normer. Denna reflexivitet är en förutsättning för att jag som forskare ska kunna 

genomföra analysen (Börjesson & Palmblad 2007:20-21), men det är också här som 

replikerbarheten kan falla då olika forskare kan göra olika tolkningar. Denna risk 

minimeras genom att vara insatt i den svenska arbetstidskontexten. Utöver det blir 

min diskursanalys med specifika frågor som ställs till materialet ytterligare en 

vägledning för forskaren så att denne vet var fokus bör ligga. Materialet består också 

av offentliga tryck som lever kvar över tid, vilket gör det lätt för en annan forskare att 

i praktiken upprepa min studie. Risken att en annan forskare gör en väsensskild 

tolkning efter att ha ställt samma frågor till materialet samt efter att ha satt sig in i 

samma kontext bedömer jag som låg.  
 

Den interna reliabiliteten är inte aktuell i mitt fall då den riktar sig till ett forskarlag. 

Det är däremot den interna validiteten. Denna typ av validitet bedömer om det finns 

en god överensstämmelse mellan de observationer och teoretiska idéer som jag som 

forskare utvecklar (Bryman 2011:352). Att sätta sig in i ett mindre material samtidigt 

som jag lägger vikt vid att ta reda på hur arbetstidsfrågan diskuterats och utvecklats 

över tid ger mig ett bra verktyg för att kunna göra rimliga tolkningar av mina 

observationer som sedan utvecklas till teoretiska tankar. Eftersom diskursanalysens 

kärna ligger i den egna tolkningen finns dock alltid en risk för feltolkning, vilket 

självklart påverkar vilka slutsatser som kan dras från studien. Återigen läggs stor vikt 

vid att sätta sig in i den kontext som materialet är en del av för att undvika att 

feltolkning sker. 
 

Slutligen bedömer den externa validiteten studiens generaliserbarhet. Ofta talas om en 

begränsad generaliserbarhet när det kommer till kvalitativa studier (Bryman 

2011:352). Då mina antaganden för studien bygger på tidigare forskning på området 

blir min studie också en del av denna vetenskap. Genom att relatera till ett större 

forskningsområde blir studien ett bidrag att ställa i kontrast till vad forskningen säger 

på området och således en del av ett större studiefält. På detta sätt kan studiens 

resultat säga någonting om utvecklingen på området.  
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4. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras en översikt av de arbetstidsförändringar som gjorts i 

Sverige i modern tid. Utöver detta ger denna bakgrund också en inblick i hur den 

svenska arbetstidens utveckling har sett ut samt hur det tidigare talats om frågan i 

offentliga utredningar. Avslutningsvis sker en summering av hur utvecklingen har sett 

ut och hur detta blir relevant för denna undersökning. 

4.1 Arbetstidsförändringar över tid 
Uffe Enokson (2011:75), lektor i socialt arbete, undersöker utvecklingen av 

arbetstidspolitik och menar att det i samhällsdebatten tidigare talats om arbetstid i 

termer av svenska välfärdsreformer men att fokus nu istället ligger på ekonomiska 

faktorer. Arbetstiden har en direkt relation till individens tillgång till ekonomiska 

resurser och av den anledningen blir förändringar i en arbetstidsreform en nyckelfråga 

när det kommer till att förstå sociala positioner, hushållsstrategier och fördelning av 

inkomst och tid hos befolkningen. Enligt Enokson har förhandlingar mellan 

arbetstagare och arbetsgivare historiskt sett lett till kortare arbetstid, oftast för att 

kompensera för en snabbare arbetstakt. De uppgörelser som arbetsmarknadens parter 

kommit fram till har sedan riksdagen lagstiftat om, vilket har gett 

arbetstidsförändringen en ytterligare legitimitet och också visar på statens aktiva roll i 

utformandet av arbetstidspolitiken (a.a:76).  

 

Enokson fokuserar i sin studie på tiden innan 1920 och framåt för att sedan dela in 

perioden i fyra arbetstidsregimer: Konflikternas arbetstidsregim, Den svenska 

modellens arbetstidsregim, Det öppna fönstrets arbetstidsregim samt Flexibilitetens 

arbetstidsregim. Under den första regimen, som sträcker sig fram till 1920, lagstiftade 

staten om en arbetsvecka på 48 timmar. Under nämnd period fanns en internationell 

politisk oro med krav på stora sociala reformer. Perioden efter sträcker sig från 1920 

fram till 1958 då arbetsveckan blev 45 timmar lång. Denna regim karaktäriseras av 

skapandet av den svenska modellen, där en strävan om att alla skulle omfattas av 

arbetstidslagstiftningen låg som grund. Mellan 1958 och fram till 1973 rådde Det 

öppna fönstrets regim, som avslutades med en lagstiftning om en arbetsvecka om 40 

timmar. Den här perioden karaktäriseras av en möjligheternas tid då aktiva 

förhandlingar om arbetstidsförkortning skedde i flera omgångar. Efter 1973 har 

emellertid inga ändringar gjorts i arbetstidslagstiftningen. Perioden har istället 
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präglats av tanken om flexibel arbetstid och flexibla produktionsformer för att bättre 

anpassas till den globala konkurrensmarknaden (Enokson 2011:78). Därav namnet 

Flexibilitetens arbetstidsregim.  
 

4.2 Arbetstidsförkortning för förbättrad jämställdhet 
Efter en översikt i frågan blir det tydligt att forskare på området arbetstid tar upp 

1970-talet som den tid då det började talas om arbetstidsförkortning som ett medel för 

jämställdhet (Sanne 1995; Isidorsson 2001; Enokson 2011; Spross 2016). Antalet 

anställda i vården och omsorgen fördubblades under 1960-talet, en sektor som främst 

befolkades av deltidsarbetande kvinnor. En fortsatt reformering av arbetstiden efter 

1973 sades då bli en utjämning av tiden mellan könen och en förkortning för familjen. 

Tanken om en sex timmar lång arbetsdag för både kvinnor och män, framförd av Alva 

Myrdal, skulle få dem att hinna med familj, egen utveckling och samhällsengagemang 

fick snabbt gehör och alla riksdagspartierna utom moderaterna ställde sig bakom 

förslaget. Målet var att på sikt gå ned till en 30-timmarsvecka och sex timmars 

arbetsdag. Att presentera frågan som en jämställdhetsfråga var någonting nytt sett till 

historiska arbetstidskrav (Sanne 1995:196, 206).  

 

Ekonomihistorikern Linn Spross (2016:27) menar att frågan om arbetstidsförkortning 

omformulerats flera gånger av staten och tagit många olika skepnader. Exempelvis 

menar Spross att ledighet från det obetalda hemarbetet kom på tal redan under 1940- 

och 50-talet när staten i sina utredningar började tala om husmodersemestrar. Dessa 

semestrar handlade om att husmodern skulle få vila från det reproduktiva arbetet. 

Semestern handlade därmed inte om att försöka göra det obetalda hemarbetet i 

hemmen mer jämställt, så som det senare diskuteras i frågan om en förkortad 

arbetsdag. Detta innebär att det obetalda hemarbetet har varit uppe på tal som ett 

problemområde innan det började talas om en ytterligare en arbetstidsförkortning 

(a.a:135). 

 

Spross (2016:143) tar också upp Eva Moberg som en tongivande debattör i frågan. 

Moberg (2003:11) skriver i sin text ”Kvinnans villkorliga frigivning”, ursprungligen 

skriven 1961, att kvinnor ”antingen är överansträngda eller tyngda av konstant dåligt 

samvete eller bådadera”. Hon menade redan då att det är av största vikt att den 
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betungade uppgiften av hem- och omsorgsarbetet som tillskrevs mödrarna måste 

fördelas lika mellan dem själva, fäderna och samhället om kvinnor ska börja ses som 

fristående individer. Hon kritiserade också begreppet ”dubbla roller”, som bland annat 

Alva Myrdal använde sig av. Moberg menade att detta begrepp implicerade att 

kvinnan i grunden har en förutbestämd huvuduppgift, vilken då skulle vara hemarbete 

(a.a:12, 13). Istället menade hon att kvinnan, likt mannen, endast har en roll att spela – 

den som människa (a.a:14). Detta skulle dock bara vara möjligt om männen delar 

ansvaret för det obetalda hemarbetet samt om daghemsplatser och annat samhälleligt 

ansvar för barnuppfostran finns att tillgå (Spross 2016:143). 

 

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet var de första att driva frågan med parollen 

att det var omöjligt för kvinnor att ta hela ansvaret för hemarbetet och samtidigt 

lönearbeta. Lönearbetet och hemarbetet måste delas lika mellan man och kvinna i ett 

rättvist samhälle menade de (Sanne 1995:196, 206). En fortsatt reformering av 

arbetstiden fick dock stå tillbaka framför flexibel arbetstid och en ytterligare 

semestervecka när motiven ändrades från att ha handlat om jämställdhet till att bli en 

fråga om tillväxt och flexibel produktion i den globala konkurrensen (a.a:201). 

Forskare på området tar upp flera skäl till att frågan kom att prioriteras bort. Christer 

Sanne (1995:208, 213) talar om en strid mellan socialdemokratiska män och kvinnor, 

där LO som förespråkade männen vägrade låta frågan bli politisk. Istället skulle den, 

som tidigare, vara en förhandlingsfråga mellan arbetsmarknadens parter. Efter 1975 

blev det, enligt Sanne, också tydligt att endast kvinnor, och då främst S-kvinnor, drev 

frågan.  

 

Historikern Tommy Isidorsson (2001:81-2) har undersökt olika argument som 

fackförbunden LO och TCO samt arbetsgivarna och den externa debatten använt sig 

av genom åren för att argumentera för eller emot en arbetstidsförkortning. Under 

1970- och 1980-talen fick argument för arbetstidsförkortning utifrån sociala motiv 

större betydelse för både LO och TCO. Jämställdhet och familjesociala skäl tas upp 

och en förhoppning om att en utjämning mellan könen ska ske vad gäller det obetalda 

hemarbetet. De båda löntagarorganisationerna talade om ”kvinnors dubbelarbete” som 

ett problem och att detta skulle lösas med en arbetstidsförkortning (a.a:88). Det som 

gällde var en generell arbetstidsförkortning för alla lönearbetare. Flera studier visar 

dock att arbetsgivarna, med SAF i ryggen, arbetade hårt för att undvika att frågan om 
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arbetstidsförkortning skulle bli en fråga om jämställdhet (Isidorsson 2001; Ottosson & 

Rosengren 2009; Spross 2016). SAF lade fram förslaget om alternativa och flexibla 

arbetstider och tryckte på att deltidsarbetande kvinnor inte skulle diskrimineras vad 

gällde karriärutveckling. Dessa argument fick stort genomslag och kom starkt att 

bidra till att frågan om arbetstidsförkortning som ett kollektiv krav från 

löntagarorganisationerna avskaffades (Isidorsson 2001:88, 120).  

 

Statliga utredningar efter 1975, däribland DELFA (Delegationen för arbetstidsfrågor) 

från 1976, menar att förkortad arbetstid på sikt skulle kunna leda till en utjämning av 

det obetalda arbetet mellan män och kvinnor men avfärdar senare tanken med att det 

inte finns empiriska bevis för att detta faktiskt skulle ske (Sanne 1995:247). In på 

1980-talet kommer utredningarna också fram till att det inte finns tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att införa ytterliga arbetstidsförkortningar. Motiven för 

utredningarna skiftar också. Istället för att som tidigare lyfta fram de positiva sociala 

effekter som en arbetstidsförkortning kan leda till präglas utredningarna av en oro för 

den ekonomiska tillväxten. De problem i vardagen som föräldrar upplever ska istället 

lösas med riktade åtgärder gentemot dem och andra grupper med liknande problem. 

Flexibel arbetstid ses då som en rimligare utväg än kortare arbetstid. Detta fortsätter 

att vara den rådande diskursen under 1990-talet och under denna tid skrivs flexibel 

arbetstid också in i många kollektivavtal (Enokson 2011:81-2). 

Under 2000-talet lägger utredningarna fokus på de höga sjuktalen. 

Arbetstidsförkortning kommer återigen upp som en möjlig lösning på människors allt 

högre sjukfrånvaro från arbetsmarknaden men detta vägs ånyo mot ekonomisk 

tillväxt. Enokson beskriver hur Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler, 

KNAS (2002), kommer fram till att en arbetstidsförkortning inte har förankring 

varken i politiken eller inom fackrörelsen. Han sammanfattar Flexibilitetens 

arbetstidsregim med att en generell arbetstidsförkortning för heltidsanställda under 

denna period har fått stå tillbaka till förmån för den deltidsarbetandes rätt till 

heltidsarbete (Enokson 2011:81-2). Lönearbetet och anställningsbarheten har fått en 

hög ställning och Enokson menar att detta ekonomiska fokus kan skapa en obalans 

mellan individens behov och samhällets krav (a.a:88, 90).  
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Reformen om RUT-avdrag4, det vill säga skatteavdrag på hushållsnära tjänster, som 

röstades igenom 2007 lades redan 1993 fram som en reform som skulle förbättra 

jämställdheten i hemmen. Under 1990-talet gick dock reformen under namnet 

”avdragsgillt hushållsarbete”. Förslaget fick kritik för att det riskerade att leda till en 

återgång till ”pigsamhället”. Detta ledde till en flerårig infekterad debatt som kom att 

kallas ”pigdebatten” (Carbin, Overud & Kvist 2017:65). Reformen skulle ge kvinnor 

möjlighet att hemarbeta mindre genom möjlighet att köpa in hushållstjänster utan 

skatteplikt. Att förslaget presenterades som en reform för jämställdhet fick dock kritik 

eftersom ett skatteavdrag inte signalerade till männen att ta ett större ansvar för det 

obetalda hemarbetet (a.a:71). Då detta var och fortfarande är själva kärnan i 

jämställdhetsproblemet framstod förslaget som verkningslöst.  

Under den senare delen av 1990-talet omformulerades förslaget och presenterades 

under namnet ”RUT-avdrag”. Genom dess tydliga koppling till det redan befintliga 

ROT-avdraget fick förslaget gehör och debatten om ”pigsamhället” tonade ut. I 

förslaget lades också stor vikt vid att påtala de arbetstillfällen som ett genomförande 

av reformen skulle kunna leda till (a.a:74-5). Carbin, Overud och Kvist ställer i boken 

Feminism som lönearbete (2017:79) frågan varför normen om heltidslönearbete inte 

ifrågasattes när det är just detta som är orsaken till att RUT-avdraget kunde komma att 

bli en lösning på den ojämna fördelningen av det obetalda hemarbetet. De menar att 

reformen inte har förbättrat jämställdheten. Istället har RUT-avdraget lett till att en 

låglönearbetsmarknad har vuxit fram ”med hjälp av statliga subventioner” (a.a:90). 

RUT-avdraget förefaller således vara en av anledningarna till att förvärvsarbetstiden 

inte har ifrågasatts på senare år. Då jämställdhetsproblemet kvarstår i det svenska 

samhället tyder detta på att RUT-avdraget inte har haft effekt på jämställdheten trots 

att det direkt riktats mot det obetalda hemarbetet. Andra åtgärder behöver därmed 

vidtas.  

Utökade semesterrättigheter kan tillsynes tyckas ha löst många av de 

arbetstidsrelaterade problem som framförs, både förr och idag. Christer Sanne 

(1995:43) menar dock att semesterökningen aritmetiskt sett är försumbar i relation till 

familjernas ökade veckoarbetstid. Ur ett internationellt perspektiv sticker Sverige ut 

som land där inga förändringar har gjorts av arbetstiden på många år. Exempelvis är 

																																																								
4	RUT står för Renhållning, Underhåll och Tvätt.	
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arbetsveckan tidsbestämd till 35 timmar i Frankrike och vi svenskar arbetar också mer 

än vad som görs i Tyskland och Danmark (Isidorsson 2001:127). Samtidigt visar 

forskaren Helena Rodhén (2003) att det finns, och att det länge har funnits, ett stöd för 

en arbetstidsförkortning hos svenska folket, speciellt hos kvinnor. 1975 införs fem 

veckors semester och detta är den sista generella arbetstidsförkortningen som gjorts i 

Sverige (Spross 2016:86).  

Av den genomgångna forskningen att döma har staten omformulerat arbetstidsfrågan 

flera gånger under 1900-talet och fram till idag. Detta talar för att staten inte är rigid i 

frågan, vilket innebär att det finns en möjlighet för att ännu ett skifte kan ha skett 

sedan den senaste forskningen avslutats. Isidorson (2001) och Enokson (2011) menar 

att staten under de senaste decennierna har diskuterat arbetstidsfrågan utifrån 

ekonomiska termer på bekostnad av sociala värden. Det blir intressant att se om denna 

typ av resonemang är dominerande än idag. 

Utöver detta talar Enokson om Flexibilitetens arbetstidsregim, som sträcker sig från 

1973 fram till studiens slut (2011), som förespråkar flexibel arbetstid framför 

arbetstidsförkortning för att råda bot på ojämställdheten. Då vi än idag inte har lyckats 

lösa problemet med att kvinnor tar ett större ansvar än män för det obetalda 

hemarbetet förefaller flexibel arbetstid vara verkningslöst som lösning på 

jämställdhetsproblemet. Eftersom Enoksons studie är daterad till 2011 blir det 

emellertid intressant att se hur staten talar om flexibel arbetstid idag.  

 

Även RUT-avdraget, som lades fram som en jämställdhetssatsning, har bedömts vara 

en ineffektiv reform vad gäller jämställdhetsarbetet. Eftersom också denna reform kan 

ha tagit utrymme från arbetstidsfrågan blir det intressant att se om RUT fortfarande 

tas upp som en lösning och hur staten talar om denna fråga idag. Huvudfokus ligger 

dock på att se hur utredningarna talar om arbetstidsförkortningar och förlängningar i 

relation till främjad jämställdhet. I nästkommande avsnitt presenteras 

undersökningens analysdel som ämnar visa på statens synsätt i frågan om hur 

arbetstid kan fungera som ett verktyg för att främja jämställdheten. 
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5. Analys 
Detta avsnitt inleds med en presentation av analysverktyget som sedan appliceras på 

det utvalda materialet. Analysen är uppdelad i två delar. Först analyseras JA-

delegationens rapport Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv 

(SOU 2015:50). Efter detta analyseras jämställdhetsutredningens rapport från 2015, 

Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86). 

Efter varje analysdel följer en kortare sammanfattning av det analysen kommit fram 

till. Därefter sammanfattas de båda analyserna tillsammans utifrån analysverktygets 

frågor.  
 

5.1 Analysverktyg 
Analysverktyget som används för den här studien är främst två av de sex frågor som 

Carol Bacchi (2009) ställer till policydokument. I analysen kommer jag att lägga 

störst fokus vid fråga 1 och 2 men även frågorna 3 och 4 används. De fyra frågor av 

Bacchi som är aktuella är: 

1. Vad framställs som ”problemet” i en specifik policy? (F1) 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom denna framställning av 

”problemet”? (F2) 

3. Hur har den här framställningen av ”problemet” kommit till? (F3) 

4. Vad kvarstår som oproblematiserat i den här problemframställningen? Var finns 

tystnaderna? Går det att tänka annorlunda kring ”problemet”? (F4)  

(Bacchi 2009:2)5. 

Det kan tyckas konstigt att inte använda alla de frågor som ställs upp som relevanta 

för att ifrågasätta ett policydokument. Bacchi understryker dock att det inte alltid är 

nödvändigt att ställa alla frågor till dokumentet. Det viktigaste är att frågorna fungerar 

som ett analytiskt ramverk. Utöver detta menar hon att en uppdelning av frågorna inte 

alltid är möjlig eller önskvärd. Ofta görs en integrerad analys där frågorna ställs där 

analysen ”behöver” dem (Bacchi 2009:92, 101, 128). Av denna anledning ämnar jag 

göra en integrerad analys. Jag märker upp när en fråga avhandlas med bokstaven F 

och någon av siffrorna 1-4 inom parentes för att det ska bli tydligt när någon av de 

																																																								
5 Detta är min översättning av frågorna som ursprungligen skrivits på engelska. 
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fyra frågorna besvaras. Detta för att tydliggöra analysprocessen.  

 

Frågorna tjänar olika syften i analysen av policys. Den första frågan öppnar upp 

policyn för ifrågasättande, vilket gör det möjligt att klargöra problemrepresentationen. 

Det kan finnas flera sätt på vilka ”problemet” representeras i policyn och dessa kan 

också motsäga varandra. Att identifiera problemrepresentationen kan därmed bli en 

utmaning (Bacchi 2009:3-4). För att underlätta detta i min undersökning kommer jag 

att främst se till de sammanfattningar och rekommendationer som görs i varje 

utredning. Detta bör visa vad som faktiskt representerar problemet enligt utredningen. 

Syftet med den andra frågan är att urskilja de antaganden som ligger till grund för 

problemrepresentationen. Genom att undersöka förutsättningarna kan vi identifiera de 

konceptuella premisser som ligger till grund för problemrepresentationen. Fokus 

ligger emellertid inte på att ta reda på varför vissa slutsatser dras utan hur det blir 

möjligt att dra dem. I detta blir det möjligt att identifiera djupt rotade kulturella 

värden. Denna fråga visar tydligt att policys utvecklas inom diskurser. Av den 

anledningen blir det intressant att i analysen se till ett eventuellt användande av 

dikotomier och däri undersöka hierarkiska ordningar för att förstå skapandet av 

problemrepresentationen (Bacchi 2009:5, 7). 

Syftet med den tredje frågan är att framhäva de förutsättningar som gjort det möjligt 

för den specifika problemrepresentationen att formas och bli dominerande. Målet är 

tudelat. Till att börja med ska frågan möjliggöra en reflektion över de specifika 

skeenden och beslut som bidrar till formationen av de identifierade 

problemrepresentationerna. Det andra syftet med frågan är att identifiera att det finns 

konkurrerande problemformuleringar över tid och rum, vilket innebär att utvecklingen 

kan ha varit brokig. Målet med den tredje frågan är att förkasta tanken om att 

”problemen” är en oundviklig produkt av en naturlig evolution över tid (Bacchi 

2009:10-11). Denna fråga används för att koppla tillbaka till den tidigare forskningen 

som finns på området, i den mån det blir relevant och möjligt.  

Fråga fyra fokuserar på tystnaderna i policyinformationen, det vill säga det som inte 

sägs. Detta möjliggör en problematisering av de redan gjorda problematiseringarna. 

Fokus ligger därmed på att undersöka vad som inte är problematiserat i den aktuella 

policyn. Tanken med detta tillvägagångssätt är inte bara att visa att det finns andra sätt 
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att tänka kring problemet utan också att visa hur policys begränsas på det sättet som 

de representerar ”problemet”. Den fjärde frågan är därmed nära sammankopplad med 

fråga två om diskurser och hierarkier inom dessa (Bacchi 2009:12-13). 

I nästkommande avsnitt genomförs analysen med hjälp av dessa frågor. I det valda 

materialet analyseras de avsnitt och delar som lyfter arbetstid kopplat till jämställdhet. 

Analysdelarna inleds med en översikt av utredningarna för att senare gå in på djupet 

med hjälp av analysverktyget. 

5.2 JA-delegationens utredning 
Under 2015 publicerades rapporten Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett 

jämställt arbetsliv (SOU 2015:50) på beställning av arbetsmarknadsminister Ylva 

Johansson, där olika förslag till att främja jämställdheten i arbetslivet presenteras. 

Utredningen väljer att se skillnaderna i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor, där 

kvinnors sjuktal är högre, som en indikator på att både arbetsmarknaden och 

samhället i stort inte är jämställt. En annan indikator som tas upp är att kvinnor har 

lägre inkomst och att det 2015 fortfarande finns en oförklarad löneskillnad mellan 

kvinnor och män på 5,8 procent (a.a:14). Tiden på arbetet och ersättningen för arbete 

nämns som de två viktigaste områdena vad gäller jämställheten i arbetslivet (a.a:16).  

5.2.1 Rätten till heltidsarbete och fördelningen av det obetalda arbetet 

JA-delegationen menar att arbetstidsfrågan, som är frågan för min analys, innefattar 

flera delar. De lyfter fram två delar som centrala i arbetstidsfrågan: avsaknaden av 

heltidsarbeten och den ojämna fördelningen av det obetalda hemarbetet (SOU 

2015:50:62). Utredningen tar upp att män och kvinnor totalt sett arbetar ungefär lika 

många timmar i veckan men att det skiljer sig åt i fördelningen av förvärvsarbetet. 

Medan männen förvärvsarbetar tar kvinnorna istället i högre utsträckning ansvar för 

det obetalda hemarbetet. Resultatet av detta blir att män får betalt för en större del av 

arbetet de utför. I rapporten förklaras också att ungefär trettio procent av de arbetande 

kvinnorna i Sverige arbetar deltid medan siffran för män bara är tio procent. Den 

vanligaste anledningen till varför de arbetar deltid är för båda parter att det saknas 

lämpligt heltidsarbete. På andra plats skiljer sig dock anledningarna till varför kvinnor 

respektive män arbetar deltid. För kvinnornas del är den andra vanligaste anledningen 

att de är hemma och tar hand om barn resten av tiden medan studier är anledningen 

för män (a.a:59).  



	 33 

 

Utredningen lyfter deltidsarbete som en avgörande faktor till varför kvinnor har det 

sämre ställt på arbetsmarknaden än männen (F1). Den menar att ”fler kvinnor skulle 

behöva förvärvsarbeta mer” om jämställdhet ska uppnås (SOU 2015:50:61). Att 

lönearbeta fler timmar ger högre lön och bättre pension senare i livet (a.a:12). 

Utredningen tar dock inte upp vem som ska göra det hemarbete som inte blir gjort när 

kvinnor lägger ned mer tid på att lönearbeta. En konkurrerande problemformulering 

här hade kunnat vara att männen istället måste gå ned i lönearbetstid och ta ett större 

ansvar för det obetalda hemarbetet för att en balans, och således jämställdhet, ska 

uppnås (F4). Detta problematiseras dock inte. 

Vidare menar utredningen att det mönster som ses i att kvinnor tar ett större ansvar för 

hemarbetet till stor del skapas under föräldraledigheten. Vi talar därmed om kvinnor 

med barn. Utredningen menar att en av de viktigaste förklaringarna till att vi har ett 

ojämställt arbetsliv är för att män och kvinnor tar ut olika mycket föräldraledighet 

(F1). Kvinnor tar ut mer föräldrapenning än män och fortsätter sedan också att vara 

hemma mer än sina partners när barnen blir sjuka (SOU 2015:50:13). Utöver detta 

menar utredningen att ”det moderna arbetslivets krav på flexibilitet och tillgänglighet 

beträffande bland annat arbetstider, och familjelivets stundtals svårplanerade vardag” 

i störst mån drabbar kvinnor (a.a.). Utifrån denna problemformulering är det det 

moderna arbetslivet i kombination med det emellanåt svårplanerade familjelivet som 

utgör orsak till varför kvinnors förutsättningar i livet är sämre i jämförelse med 

männens (F1). Det verkar därmed som om utredningen ser problem med den 

flexibilitet i arbetslivet som tidigare har förordats i de statliga utredningarna (F3). 

Tidigare forskning menar att ytterligare arbetstidsförkortningar har fått stå tillbaka till 

förmån för flexibla arbetstider från och med 1980-talet och in på 2000-talet (Enokson 

2011; Spross 2016). Att utredningen nu väljer att endast se arbetstidsförlängning för 

de deltidsarbetande kvinnorna som en lösning på jämställdhetsproblemet kan därför 

tolkas som ett skifte i hur frågan och problemet formuleras. 

Utredningen tar senare i rapporten mer ingående upp frågan om flexibel arbetstid. Då 

tidigare forskning tagit upp flexibel arbetstid som en lösning på problemet är det 

intressant att se vad JA-delegationen kommer fram till även om det inte ligger inom 

undersökningens primära fokus. De menar att det finns både för- och nackdelar med 
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att flexibel arbetstid har blivit allt vanligare. Det blir lättare för den enskilde individen 

att själv planera sin tid, men samtidigt menar utredningen att flexibiliteten också leder 

till en mer stressad tillvaro. Detta då flexibel arbetstid ställer ökade krav på 

tillgänglighet hos den enskilde individen (SOU 2015:50:130). Utredningen tar upp att 

flexibel arbetstid under större delen av 2000-talet setts som någonting som kan främja 

jämställdheten men att det numera blir allt vanligare att tala om ”det gränslösa 

arbetet” som kommer med flexibla arbetstider (a.a:131).  

Eftersom utredningen kommer fram till att det moderna arbetslivet med flexibla 

arbetstider ger kvinnor sämre förutsättningar i livet bör det anses vara rimligt att det är 

det moderna arbetslivet som ska ändras för att främja jämställdheten. Utredningen 

lämnar dock inga rekommendationer i den frågan (F4). Eftersom staten tidigare har 

förordat flexibel arbetstid som en lösning på jämställdhetsproblemet är det intressant 

att se att de numera tonar ned denna inställning till förmån för rätten till heltid. Av 

denna analys att döma verkar Flexibilitetens arbetstidsregim, som Enokson (2011:78) 

uttrycker det, gå mot ett slut. 

Efter att ha läst längre in i rapporten blir det tydligt att den primära 

problemformuleringen gällande jämställdhet kopplat till arbetstid i den här 

utredningen är att kvinnor arbetar deltid. Detta då delarna som tar upp 

jämställdhetsproblemet kopplat till arbetstid alltid inleds med en redogörelse för de 

problem som deltidsarbetet skapar för kvinnor. Utredningen tar upp att kvinnor skulle 

behöva förvärvsarbeta mer, då detta skulle vara bra ”både för deras privatekonomis 

skull men också för samhällsekonomin” (SOU 2015:50:61). Det är således även ett 

samhällsekonomiskt problem att kvinnor arbetar deltid. Rapporten hänvisar till 

statistik framtagen av Riksdagens utredningstjänst, RUT, som år 2013 visade att 

Sveriges BNP skulle öka med cirka 358 miljarder kronor om året om kvinnor 

förvärvsarbetade lika mycket som män. De centrala frågor som tas upp här handlar 

om att kvinnor måste få rätt till heltidsarbete samt att något måste göras åt den skeva 

fördelningen av det obetalda hemarbetet (a.a:61-2). Utifrån de här resonemangen 

skulle statens inställning till arbete kunna ses som mycket positivt och att 

arbetstidsförkortning skulle vara skadligt för landet som redan nu inte uppnår full 

kapacitet (F2). Detta är dock inget som skrivs ut explicit i texten men jag tolkar det 

som ett underliggande antagande som Bacchi tar upp i sin fjärde analysfråga. 
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Vidare påtalas rätten till heltid som lösning för att de kvinnor som ofrivilligt arbetar 

deltid ska kunna lönearbeta mer. Ansvaret att lösa detta lägger utredningen på 

arbetsmarknadens parter genom en rekommendation om att partssamtal om rätt till 

heltidsarbete, ofrivillig deltid samt sammanhållen arbetstid initieras (SOU 

2015:50:16). Genom att lägga ansvaret här görs ett antagande om att det är just 

arbetsmarknadens parter och inga andra, som har makten att förändra den rådande 

deltidstrenden (F2). Detta innebär att staten själv frånsäger sig ansvaret. Till en viss 

del pekas ansvaret istället mot kvinnorna själva i egenhet av deltidsarbetstagare, vilket 

kan anses vara anmärkningsvärt.  

JA-delegationen talar om att det i Sverige, liksom i övriga nordiska länder så när som 

i Finland, råder en deltidskultur bland kvinnor. Detta är en anledning till att kvinnor 

inte vill eller har möjlighet att arbeta heltid. En andra orsak till att kvinnor inte vill 

arbeta heltid är enligt utredningen att de känner att de måste ta ett större ansvar för det 

obetalda hemarbetet (SOU 2015:50:128). Vad jag finner intressant här är att 

utredningen separerar dessa två orsaker. Utöver orsaken att det inte finns möjlighet att 

arbeta heltid menar utredningen att kvinnor arbetar deltid därför att de helt enkelt inte 

har lust att arbeta mer och inte bara för att de samtidigt måste ta hand om hemmet. 

Det finns således ett dolt antagande om att kvinnor väljer att arbeta deltid på grund av 

en kultur där kvinnor ofta gör det (F2). Att den underliggande anledningen till detta 

skulle vara att de måste ta hand om hemmet och barnen också (som således skulle 

vara den enda anledningen till att de arbetar deltid) tas då inte med i beräkningarna i 

och med uppdelningen av orsakerna. Intressant här är också att utredningen inte tar 

upp varför män arbetar heltid. Finns det möjligtvis en kultur här också och vad har 

möjliggjort denna? Utredningen hänvisar visserligen till att samhället har en 

könsmaktsordning och att könsrollerna ser olika ut för män och kvinnor (a.a:251), 

men det talas inte om en kultur kring att män tar ett mindre ansvar för det obetalda 

hemarbetet än vad kvinnor gör.  

 

För att kvinnor ska vilja och kunna arbeta heltid påtalar utredningen vikten av att det 

obetalda hemarbetet delas lika i förhållandet (SOU 2015:50:16). Det finns dock inga 

förslag direkt kopplade till arbetstid på hur detta ska gå till. Detta vittnar om att JA-

delegationen inte anser att det är möjligt att lösa problemet med hjälp av arbetstid som 
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verktyg (F2). I JA-delegationens rekommendationer till regeringen framgår dock att 

förändringar bör göras i föräldraförsäkringen. En förändring i 

föräldraförsäkringslagen har möjlighet att påverka hur många dagar föräldrarna 

stannar hemma och således få männen att stanna hemma mer, vilket gör att de i högre 

utsträckning kan ta hand om det obetalda hemarbetet. Av JA-delegationens 

rekommendationer att döma är det dock återigen tydligt att det är kvinnornas beteende 

som ska ”korrigeras” för att jämställdhet ska uppnås (F2). Detta underliggande 

antagande är anmärkningsvärt då det är denna grupp som diskrimineras på 

arbetsmarknaden och i samhället i stort. Utifrån detta perspektiv bör det anses vara 

mer rimligt att det istället är männens beteende som ska förändras.  
 

Ett annat förslag som lyfts är att föräldrarna använder sig av RUT-avdraget för att få 

hjälp med barnpassning (SOU 2015:50:185). Denna lösning avhandlas dock inte i 

någon större utsträckning och tas heller inte upp i de rekommendationer som senare 

förmedlas, vilket vittnar om att utredningen inte ser RUT-avdraget som en avgörande 

lösning på jämställdhetsproblemet.  

 

Genom att förorda att kvinnor ska arbeta heltid samtidigt som det obetalda hemarbetet 

ska delas lika mellan män och kvinnor blir den implicita slutsatsen att kvinnor arbetar 

deltid för att de resten av tiden tar hand om det obetalda arbetet i hemmet (F1). 

Utredningens implicita antagande är således att kvinnor arbetar deltid för att de inte 

hinner arbeta heltid. Denna tanke går emot de explicita antagandena om en 

deltidskultur och avsaknaden av lämpligt heltidsarbete som utredningen tidigare 

angivit som orsaker till varför kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män. Att 

tala om att kvinnor inte hinner arbeta heltid som orsak till varför de arbetar deltid 

hade dock inte kunnat gå att kombinera med lösningen att kvinnor ska arbeta heltid. 

Därför är det logiskt att de presenterar andra orsaker (F2). 

 

5.2.2 Arbetstidsförkortning som lösning på problemet 

En kortare översikt av jämställdhetspolitiken genom historien görs under rubriken 

”Politik för ett jämställt arbetsliv” (SOU2015:50:70). Här tar dock utredningen inte 

upp att arbetstidsförkortning har varit en central fråga i kvinnors kamp om ett mer 

jämställt arbetsliv och samhälle. De statliga utredningar som gjorts om 
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arbetstidsförkortning nämns inte heller (a.a:156), något som tyder på att JA-

delegationen inte kopplar arbetstidsförkortning till jämställdhet. Som en kortare 

avslutning tar rapporten emellertid notis om arbetstidsförkortning. Av det lilla som 

finns att tillgå verkar det inte finnas någon större tilltro till arbetstidsförkortning som 

verktyg för förbättrad jämställdhet: 

 

Att föreslå̊ arbetstidsförkortningar har emellertid inte 

bedömts ligga inom ramen för föreliggande utredning, även 

om debatten har kommit och gått i media under 

utredningstiden. Ett alternativt sätt att minska 

könsskillnaderna i arbetad tid och löneinkomst är dock att 

män arbetar deltid i högre grad än nu. Huruvida det kan 

anses samhällsekonomiskt försvarbart är en annan fråga. 

 

 Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, SOU:2015:50:157. 

Jag tolkar detta citat som att JA-delegationen inte anser att en arbetstidsförkortning är 

en bra lösning på jämställdhetsproblemet då det skulle bli för dyrt. Detta då inga 

andra anledningar än de ekonomiska lyfts fram. Det finns dock inga siffror på vad en 

arbetstidsförkortning faktiskt skulle kosta. Med siffrorna från RUT från 2013 är det 

emellertid tänkbart att BNP-intäkterna skulle gå ned vid en generell 

arbetstidsförkortning. Det finns således ett tydligt ekonomiskt fokus i de antaganden 

som görs angående hur jämställdhetsproblemet ska lösas (F2). 

Att JA-delegationen har tolkat direktivet för utredningen som att de inte ska utreda 

möjligheten till arbetstidsförkortning vittnar om en diskurs som sätter gränser för hur 

det är möjligt att tala om jämställdhetsproblemet och dess lösning. JA-delegationen 

antyder att en generell arbetstidsförkortning som lösning på jämställdhetsproblemet 

inte skulle vara ekonomiskt försvarbart, vilket går i linje med det som tidigare 

utredningar kommit fram till under 2000-talet (Enokson 2011). Att de endast antyder 

denna slutsats och inte belägger den visar än mer hur diskursen kring arbetstid och 

jämställdhet är reglerad (F2). 

Kvinnors deltidsarbetande ses således inte bara som ett problem för kvinnorna själva 

utan också för samhället i stort som går miste om BNP-intäkter. Detta går väl i linje 
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med det som tidigare forskning har visat om kulturen kring arbete i Sverige och att 

diskursen idag har kommit att prioritera ekonomisk tillväxt framför sociala värden 

(F3) (Isidorsson 2001 m.fl.). Utredningen nämner också tester av 

arbetstidsförkortning med bibehållen lön som bland annat har gjorts i Göteborg men 

kommer fram till att försöken som gjorts inte har ”kunnat följas upp på ett 

tillfredsställande sätt” (SOU 2015:50:156) och att det därför inte finns bevis för att 

denna möjliga lösning skulle fungera. Samma krav ställs dock inte på 

arbetstidsförlängningen eller rätten till heltid som istället ses som lösningen på 

jämställdhetsbristen6 (F4).  

Utredningen lyfter också könssegregeringen på arbetsmarknaden som en bidragande 

orsak till varför vi inte har ett mer jämställt samhälle, då exempelvis arbetsmiljön i de 

olika sektorerna ser olika ut samt att de kvinnodominerande yrkena oftare erbjuder 

deltidstjänster framför heltidstjänster (F1) (SOU 2015:50:11). ”Den tuffa 

arbetsmiljön” lyfts som anledning till varför kvinnor frivilligt väljer att arbeta deltid 

(a.a:155). Delegationen menar att arbetsmiljön måste bedrivas mer genusmedvetet för 

att detta ska ändras (a.a:156). Detta implicerar att arbetsmarknaden är skapad utifrån 

mannen som norm och att detta behöver ändras. Exakt vad som menas med en 

genusmedveten arbetsmiljö framgår inte. Det går dock att klarlägga att JA-

delegationen inte förordar en kortare arbetsdag trots att kvinnorna, även enligt 

utredningen, idag betalar för sin egen arbetstidsförkortning när de inte klarar av ”den 

tuffa arbetsmiljön” (F4). 

5.2.3 Sammanfattning av analysen av JA-delegationens utredning 

Av utredningen att döma menar JA-delegationen att det är kvinnors deltidsarbete som 

är orsaken till jämställdhetsproblemet på arbetsmarknaden, men även i samhället i 

stort. Till detta hör dock att arbetsmarknaden är könssegregerad och att 

kvinnodominerade yrken oftare erbjuder deltidstjänster framför heltidstjänster. 

Utredningen menar att kvinnor behöver arbeta heltid och att detta är bra både för 

deras egen privata situation och för samhällsekonomin. Antaganden som görs är att 

kvinnor har det för dåligt ställt ekonomiskt och att de genom sitt deltidsarbete får 

sämre förutsättningar än männen på arbetsmarknaden. Utöver detta verkar också 

																																																								
6 Dock hänvisar utredningen till försök om rätt till heltidsarbete som gjordes under rapportens skrivande (SOU 
2015:50:273). 



	 39 

samhällsekonomin behöva de inkomster som de deltidsarbetande kvinnorna kan 

inbringa genom att börja arbeta heltid.  

 

Den tidigare forskningen på området work-family balance menar att heltidsarbete kan 

leda till att kvinnor tar ett mindre ansvar för det obetalda arbetet. Samtidigt visar 

andra studier att en generell arbetstidsförkortning istället vore att föredra om 

jämställdheten ska främjas genom att mer tid frigörs för männen. Denna tid kan då 

användas till att hemarbeta i högre utsträckning. JA-delegationen menar att 

heltidsarbetet i kombination med en förändrad föräldraförsäkring skulle leda till att 

jämställdheten främjas genom att inkomsterna går upp och den ojämna fördelningen 

av det obetalda hemarbetet jämnas ut. Av den tidigare forskningen på området att 

döma har staten en historia av att förorda mer arbete framför arbetstidsförkortning. 

Tidigare talades om flexibel arbetstid som en lösning på hur det obetalda arbetet 

bättre kunde fördelas i hemmet. Utredningen är dock tveksamt inställd till frågan idag 

och menar att flexibel arbetstid skapar än mer stress för kvinnor och att det inte löser 

jämställdhetsproblemet. Exakt hur de ställer sig i frågan framgår dock inte. 

 

Inte helt oväntat väljer utredningen att fortsätta på ”arbetslinjen”. Att förorda mer 

arbete för deltidsarbetande kvinnor som en lösning för både deras privatekonomi och 

för samhällsekonomin vittnar dock också om att staten även behöver få in mer pengar 

till statskassan. Vad som är prioriterat här, att lösa jämställdhetsproblemet eller 

statens finanser, är oklart men det är tydligt att kvinnor ”behöver ta sitt ansvar” och 

lönearbeta mer för att statens finanser ska gå ihop. Detta tolkar jag som ett 

skuldbeläggande av deltidsarbetande kvinnor som inte helt går i linje med de orsaker 

som utredningen tidigare konstaterat ligger till grund för jämställdhetsproblemet. En 

konkurrerande problemformulering hade kunnat vara att männen, som oftast arbetar 

heltid, går ned i arbetstid. Som problemet formuleras nu är det kvinnornas beteende 

som ska korrigeras, trots att de utgör den utsatta gruppen i samhället.  
 

5.3 Jämställdhetsutredningen 2015 
Jämställdhetsutredningen från 2015 går under namnet Mål och myndighet. En effektiv 

styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) och genomför sin analys utifrån de 

delmål som regeringen satt upp för jämställdhetsmålet (a.a:3). Utredningen 
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kompletterar delvis sin rapport med JA-delegationens utredning (SOU 2015:50) som 

analyserats ovan. Det kan tyckas vara problematiskt då den information som 

framkommit i analysen av JA-delegationens utredning bör komma igen i denna 

utredning. Eftersom analysen har ett större fokus mot jämställdhet och i grunden 

bygger på åtta forskningsrapporter specifikt gjorda för jämställdhetsutredningen (SOU 

2015:86:20) presenteras emellertid ny information som är relevant för min 

undersökning. Detta gör att den ger en representativ bild av den offentliga diskursen 

om arbetstid i relation till jämställdhet. 
 

5.3.1 Ekonomisk jämställdhet och fördelningen av det obetalda hemarbetet 

Utredningen är omfattande och tar upp ett specifikt delavsnitt om arbetstid kopplat till 

jämställdhet. Detta visar i sig på att staten anser att arbetstid som variabel i arbetet för 

jämställdhet är av intresse. I kapitlet lyfts främst de privata förluster som 

deltidsarbetet innebär för kvinnorna. Utredningen poängterar också att deltidsarbete är 

ett hot mot den ekonomiska jämställdheten (F1) (SOU 2015:86:168).  

I den inledande sammanfattningen presenteras utredningens rekommendationer till 

regeringen gällande det fortsatta jämställdhetsarbetet. Inga rekommendationer 

kopplade till arbetstid tas dock upp. I sammanfattningen av utredningen lyfts 

emellertid frågan om ekonomisk jämställdhet. Här nämns att kvinnor fortfarande 

arbetar deltid i högre utsträckning än vad män gör även om denna siffra har minskat 

sedan den senaste utredningen gjordes (2005). Även i denna utredning anges 

avsaknaden av lämpligt heltidsarbete som den vanligaste anledningen till att kvinnor 

arbetar deltid. Att arbeta deltid leder till lägre inkomster och pension vilket i sig gör 

att kvinnor får sämre förutsättningar i livet än männen (SOU 2015:86:22). Likt JA-

delegationen menar jämställdhetsutredningen således att kvinnor bör sträva efter att 

arbeta heltid för att öka förutsättningarna till ekonomisk självständighet (F1). Detta 

leder då till att kvinnor får liknande förutsättningar i livet som männen, vilket i sin tur 

innebär ett mer jämställt samhälle. 

Utredningen tar upp problematiken kring mäns och kvinnors ojämna fördelning av det 

obetalda hemarbetet (F1). Här kommer den dock fram till att skillnaden i 

ansvarstagande mellan de två grupperna har minskat över tid. Detta beror på att 

kvinnor generellt sett tar ett mindre ansvar för det obetalda hemarbetet idag jämfört 
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med tidigare. Utredningen kan däremot inte fastställa att män börjat ta ett större 

ansvar (SOU 2015:86:26). Denna utredning talar således om en positiv utveckling på 

området men nämner inte vad denna utveckling kan bero på. Tidigare forskning har 

delvis visat att deltidsarbetande kvinnor som börjar arbeta heltid också tar ett mindre 

ansvar för det obetalda hemarbetet än vad de gjorde innan (exempelvis McGinnity, 

Russell & Smyth 2007). Utredningen gör dock ingen bedömning angående detta. 

Samtidigt menar utredningen, likt JA-delegationen, att det finns en oförklarad 

standardvägd löneskillnad mellan män och kvinnor på 5,8 procent (SOU 2015:86:23). 

Att denna löneskillnad skulle kunna vara en anledning till att kvinnor ändå inte ser 

någon nytta med att arbeta som männen då de ändå inte får lika mycket betalt är 

ingenting som problematiseras (F4). Huruvida detta stämmer är svårt att svara på men 

det är tänkbart att kvinnor som utför samma arbete som män och dessutom tar ett 

större ansvar för hemarbetet känner sig omotiverade när de tjänar sämre på grund av 

sitt kön. Denna slutsats drar dock inte utredningen. 

Sedan tas problematiken med deltidsarbete upp. Kvinnor arbetar i högre utsträckning 

än män deltid och utredningen menar att detta inte i första hand beror på att de tar 

hand om barn. Utredningen menar istället att kvinnor är ”undersysselsatta” och att 

detta är anledningen till att de arbetar deltid (F2) (SOU 2015:86:164). Det 

utredningen menar med detta antagande är att kvinnor har svårt att hitta ett lämpligt 

heltidsarbete och därför arbetar deltid. Presenterat på det här sättet låter det som att 

kvinnor tar hand om det obetalda hemarbetet på grund av att de har så mycket tid över 

för att de inte lyckas få ett heltidsarbete (F4). Senare presenterar de dock statistik över 

den näst vanligaste orsaken till att kvinnor arbetar deltid, vilken är omsorg av barn 

(a.a.). Här skiljer det sig stort mellan andelen män och andelen kvinnor som anger 

omsorg av barn som orsak till deltidsarbete, ändå problematiseras det inte i 

utredningen. 

Till skillnad från JA-delegationen lägger jämställdhetsutredningen fram studier som 

en viktig orsak till deltidsarbete för både män och kvinnor (och inte bara för män som 

i JA-delegationen) (SOU 2015:86:164). Detta får implikationer för hur problemet ska 

lösas. Då JA-delegationens utredning angav omsorg av barn som den näst vanligaste 

orsaken till deltidsarbete för kvinnor blev det naturligt att fokusera på åtgärder 

kopplade till det obetalda hemarbetet. JA-delegationen talade då om uppläggningen 
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av föräldraförsäkringen. När kvinnors och mäns olika orsaker till deltidsarbete inte 

ställs emot varandra syns inte de olika prioriteringarna. Generellt framstår det i 

utredningen som om det obetalda hemarbetet och lönearbetet inte hänger ihop då de 

båda delarna separeras i rapporten.  

5.3.2 Ansvaret läggs på kvinnorna 

Utredningen kommer fram till att kvinnor har förändrat sitt beteende mer än männen 

när det kommer till både det obetalda och det betalda arbetet (SOU 2015:86:232). 

Trots detta är det fortfarande kvinnors beteende som måste förändras om jämställdhet 

ska nås. Detta då utredningen ser deltidsarbete som något oönskvärt och heltidsarbete 

som något önskvärt. Återigen kan det tyckas vara märkligt att den grupp som idag 

diskrimineras både på arbetsmarknaden och i samhället i stort, får ansvaret att ändra 

sitt beteende (F2). Så som problemet läggs fram bör förändringsansvaret istället ligga 

hos männen (F4). Här nämner rapporten dock inga andra åtgärder än att män måste ta 

ut mer föräldraledighet än vad de gör idag för att skillnaderna i förutsättningar i 

arbetslivet ska kunna jämnas ut (a.a.).  

 

Utredningen lyfter också att den nuvarande föräldraförsäkringen inte har främjat 

jämställdheten i tillräcklig utsträckning. De menar till och med att den kan vara ett 

hinder för att jämställdhet ska nås genom att den cementerar skillnader mellan män 

och kvinnor när det kommer till att ta ansvar för det obetalda hemarbetet (SOU 

2015:86:430). Det låter således som att kvinnor tar ut en för stor del av 

föräldraledigheten istället för att män tar ut en för liten del (F2). Återigen syns 

tendenser till att lägga ansvaret för jämställdhetsproblemet på kvinnorna (F4).  

Likt JA-delegationen tar jämställdhetsutredningen upp arbetsmarknadens parters 

viktiga uppgift när det kommer till att hantera jämställdhetsbristerna i arbetslivet. 

Fokus ska ligga på att minska löneskillnaderna och ett sätt att göra detta är genom att 

erbjuda kvinnor möjligheten att arbeta heltid (SOU 2015:86:424). Huruvida 

kvinnorna själva har ett ansvar i detta framgår inte men återigen blir det tydligt att 

staten frånsäger sig ansvaret för att skapa heltidsarbeten åt de deltidsarbetande 

kvinnorna. 
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5.3.3 Arbetstidsförkortning som lösning på problemet 

Vad gäller synen på arbetstid kopplad till jämställdhet blir det också tydligt i denna 

utredning att deltidsarbete är problemet. Utredningen menar att ”att kvinnor arbetar 

deltid i betydligt större utsträckning än män ”har […] betydelse för den ekonomiska 

ojämställdheten och är därmed en central jämställdhetsfråga” (SOU 2015:86:168). Av 

detta citat att döma är problemrepresentationen i sig, liksom i JA-delegationen, att 

kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män (F1). En konkurrerande 

problemrepresentation hade kunnat vara att män arbetar heltid i högre utsträckning än 

kvinnor och därför har högre lön och senare också får en högre pension. Om männen 

istället, genom en generell arbetstidsförkortning, börjar arbeta deltid blir 

förutsättningarna lika och jämställdheten främjas. Men eftersom antagandet för 

jämställdhetsutredningen är att kvinnor är undersysselsatta blir den logiska lösningen 

på jämställdhetsproblemet att deltidsarbetande kvinnor måste arbeta mer (F2, F1). Att 

kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet tas upp men inte som en 

direkt orsak till varför de arbetar deltid i högre utsträckning än männen.  

Utredningen menar att den ekonomiska jämställdheten gått framåt mellan åren 2005-

2014 och att en av anledningarna till detta är att antalet heltidsarbetande kvinnor har 

ökat (F1) (SOU 2015:86:203). Vad jag kan se framgår ingen diskussion kring 

heltidsarbetsdagens längd. Rapporten problematiserar över huvud taget inte alls 

heltidsarbetet som det ser ut idag (F4). Utredningen menar istället att ”det omfattande 

deltidsarbetet bland kvinnor är ett problem för såväl kvinnorna själva som för 

samhället” (a.a:422). Även i denna rapport lyfts således att kvinnors deltidsarbetande 

är ett problem för samhället (F1). I JA-delegationens rapport var det tydligt att 

kvinnors deltidsarbetande var ett samhällsekonomiskt problem. 

Jämställdhetsutredningen förklarar emellertid inte varför kvinnors deltidsarbetande är 

ett problem för samhället. Det går att tänka sig att de menar att samhället blir mindre 

jämställt men detta är inte explicit uttryckt. Med tanke på att utredningen i övrigt mer 

eller mindre går i linje med JA-delegationens rapport är sannolikheten hög att även 

jämställdhetsutredningen menar att viktiga samhällsinkomster går förlorade när 

kvinnor arbetar deltid. Detta går dock inte att klarlägga med den informationen som 

finns att tillgå.  
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5.3.4 Sammanfattning av analysen av jämställdhetsutredningen 

Sammanfattningsvis visar jämställdhetsutredningen på samma problemrepresentation 

som JA-delegationens utredning. Det är det faktum att kvinnor arbetar deltid som är 

det huvudsakliga problemet till varför vi har ett jämställdhetsproblem på 

arbetsmarknaden och i samhället. Jämställdhetsutredningen är dock mer generell i sin 

utvärdering av deltidsarbetets effekter och hur detta hänger ihop med det obetalda 

arbetet. Detta kan ha att göra med att de analyserat regeringens jämställdhetsmål i den 

ordning de presenterats av regeringen. I de fem olika delmålen (numera är de sex 

stycken) har ekonomisk jämställdhet som kopplas till det betalda arbetet separerats 

från det obetalda hemarbetet som presenteras i ett senare delmål. Detta tolkar jag som 

den huvudsakliga anledningen till att frågorna inte direkt kopplas ihop.  

 

De antaganden som görs bakom problemrepresentationen handlar om att kvinnor är 

undersysselsatta och att de kan göra mer för att få ett heltidsarbete genom att ”vägra 

deltidskulturen”. Detta hänger nära ihop med tanken om arbetslinjen som den svenska 

staten länge har förordat (Fransson & Sundén 2005). Att alla som kan och vill arbeta 

ska arbeta mer är av största vikt för ett samhälle som karakteriseras av en stark 

arbetskultur. Detta kan också vara anledningen till att arbetstidsförkortning inte 

kommer på tal i utredningen. Med en stark kultur kring arbete ligger en 

arbetstidsförkortning som lösning på jämställdhetsproblemet inte nära till hands. Detta 

visar att det finns en diskurs om hur det går att tala om problemet.  

 

Då flera aktörer i samhället även under 2010-talet förordat en arbetstidsförkortning 

kan det tyckas vara märkligt att detta inte ens nämns som en möjlig lösning på 

jämställdhetsproblemet när inkomstskillnader mellan heltids- och deltidsarbetande 

män och kvinnor tas upp som problemets kärna. Att heltidsarbetande män, som 

priviligierad grupp i samhället, får ta ansvaret att lösa problemet och gå ned till deltid 

hade därmed kunnat vara en uppenbar lösning.  Istället läggs ansvaret på de 

deltidsarbetande kvinnorna som av olika anledningar inte arbetar heltid idag. Detta 

kan bara bli möjligt i ett samhälle med en diskurs där arbetet rankas högt och således 

skapar hierarkier kring vad som är bra och mindre bra. Att arbeta heltid är idealet 

medan deltidsarbete beskrivs som ”undersysselsättning” (trots att denna grupp tar det 

stora ansvaret för det obetalda hemarbetet), vilket inte ses som önskvärt. Det talas 

heller inte om vem som ska utföra det obetalda hemarbetet när de deltidsarbetande 
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kvinnorna börjar arbeta heltid, något som vittnar om att detta arbete värderas lägre än 

lönearbetet. 
 

5.4 Sammanställning av analysen  
I detta avsnitt görs en sammanställning av de båda analysdelarna i sin helhet utifrån 

analysverktygets frågor.  Denna sammanställning ligger sedan till grund för de 

slutsatser som dras i det nästkommande avsnittet ”Slutsats”. 

5.4.1 Problemrepresentationen och antaganden bakom representationen 

De båda utredningarna är tydliga med att den huvudsakliga orsaken till varför vi har 

ett jämställdhetsproblem, både på arbetsmarknaden och i samhället i stort, är för att 

kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Problemrepresentationen är 

således att kvinnor arbetar deltid i för stor utsträckning. Flera olika antaganden görs 

om varför kvinnor arbetar deltid. Dessa fungerar också som orsaker till varför kvinnor 

inte arbetar heltid. Den viktigaste orsaken som lyfts är att ett lämpligt heltidsarbete 

inte finns att tillgå. De båda utredningarna framhåller därför arbetsmarknadens parters 

viktiga uppgift i att möjliggöra heltidsarbete för att jämställdhetsproblemet ska lösas. 

Ett antagande görs således om att arbetsmarknadens parter idag inte gör tillräckligt för 

att skapa heltidsarbeten samtidigt som staten frånsäger sig ansvaret. 

 

Det faktum att arbetsmarknaden är könssegregerad ligger som ytterligare antagande 

bakom varför kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Inom 

kvinnodominerande yrken erbjuds deltidstjänster i högre grad än inom 

mansdominerande yrken. Utredningarna talar inte om några åtgärder till detta men 

lyfter att kvinnor alltmer tagit sig in på de mansdominerade yrkesområdena och på så 

sätt tagit ansvar för situationen. De menar också att männen inte har gjort något för att 

segregationen ska minska. I vilken utsträckning den enskilde individen ska arbeta för 

att minska könssegregationen på arbetsmarknaden kan dock diskuteras. Ett alternativ 

skulle kunna vara att det från politiskt håll istället införs incitament för att få män och 

kvinnor att arbeta tillsammans. Här presenteras dock inte några förslag på åtgärder.  

 

En annan problemrepresentation som tas upp i de båda utredningarna är den ojämna 

fördelningen av det obetalda hemarbetet. Utredningarna menar att detta är en av de 

viktigaste orsakerna till att det råder ojämställdhet på arbetsmarknaden och i 
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samhället. Dock läggs ett betydligt större fokus på heltidsarbete som lösning på frågan 

om kvinnors sämre förutsättningar än åtgärder kopplade till det obetalda arbetets 

fördelning. Detta samtidigt som utredningarna anger att kvinnor tar ett större ansvar 

för det obetalda hemarbetet som en av orsakerna till att de i högre utsträckning arbetar 

deltid. Frågorna hör uppenbarligen ihop men utredningarna lyckas inte binda samman 

orsakerna och lösningarna. Eftersom utredningarnas största fokus är att få kvinnor att 

arbeta heltid i högre utsträckning tolkar jag det dock som att den ojämna fördelningen 

av det obetalda hemarbetet inte ses som en huvudsaklig orsak till 

jämställdhetsproblemet. Detta går emellertid emot vad tidigare forskning säger i 

frågan (exempelvis Connell 2005; Wierda-Boer, Gerris och Vermulst 2008).  

 

5.4.2 Problemframställningen kopplat till tidigare forskning och diskurser 

Den tidigare forskningen om arbetstid och arbetskultur visar att det råder en stark 

kultur kring arbete i Sverige. Att arbeta innebär att uppfylla sin samhälleliga 

skyldighet medan ledighet är något som motverkar välfärdssamhället. Genom att 

förorda att deltidsarbetande kvinnor ska arbeta heltid för att jämställdheten ska 

främjas följer utredningarna denna linje. Då de båda utredningarna talar om 

samhällets vinst från kvinnors utökade förvärvsarbete går det också att koppla detta 

till teorin om att diskursen kring arbetstid idag är kopplad till ett förordande av 

ekonomisk tillväxt snarare än av socialpolitiska frågor (Enokson 2011). Då 

utredningarna i princip inte alls avhandlar frågan om arbetstidsförkortning som en 

lösning på jämställdhetsproblemet och inte heller lyfter de krav på 

arbetstidsförkortning som kvinnor historiskt sett har ställt för att samhället ska göras 

mer jämställt är det tydligt att det råder en diskurs som sätter gränser för hur det går 

att tala om arbetstid och jämställdhet. Inom dessa gränser går det inte att tala om en 

arbetstidsförkortning, vilket gör att detta inte kan presenteras som en lösning på 

jämställdhetsproblemet. 

 

Då arbetsmarknadens parter ställs som ansvariga för att lösa heltidsfrågan blir det 

tydligt att även utredningarna förordar arbetslinjen. Att hitta möjligheter till 

heltidsarbete kan innebära att en som deltidsarbetande kvinna behöver byta arbete 

eller till och med flytta för att erhålla ett deltidsarbete. Detta säger inte utredningarna 



	 47 

explicit men det är tydligt att parterna ska vara mer flexibla och samarbetsvilliga än 

vad de varit tidigare för att skapa heltidsarbeten. 

 

Vad gäller frågan om work-family balance tar utredningarna upp problematiken men 

hänvisar inte till forskning gjord på området i presentationen av sina slutsatser. 

Utredningarna talar om vikten av att kunna kombinera arbete och familjeliv men vi 

får inte reda på hur balansen ska jämnas ut genom heltidsarbetet. Att diskursen 

förordar arbete framför ledighet skulle kunna vara en anledning till varför problemen 

och lösningarna inte helt går ihop. En mer logisk lösning på problemet att kvinnor 

arbetar deltid för att de tar hand om det obetalda hemarbetet i högre utsträckning än 

män skulle kunna vara att båda parter lönearbetar färre timmar. Det blir emellertid 

tydligt att det finns ramar för vad som kan och inte kan uttalas i frågan när JA-

delegationen ifrågasätter en generell arbetstidsförkortnings samhällsekonomiska 

försvarbarhet. Detta då JA-delegationen inte ens fått ett tydligt direktiv om att inte 

utvärdera möjligheterna för en arbetstidsförkortning. Det är istället bara en 

bedömning de gör, vilken blir skälig sett utifrån arbetets starka ställning i det svenska 

samhället. Att inte ens nämna arbetstidsförkortning som en möjlig lösning på 

jämställdhetsproblemet kan tyckas vara anmärkningsvärt då debatten om 

arbetstidsförkortning varit mer eller mindre aktuell under hela 2000-talet. 
 

5.4.3 Vad kvarstår som oproblematiserat? 

Det som de båda utredningarna lämnar oproblematiserat är vem som ska ta hand om 

det obetalda hemarbetet när de deltidsarbetande kvinnorna ska börja arbeta heltid. De 

tar upp att män måste ta ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och att detta ska 

ske genom en förändrad föräldraförsäkring. Att göra ändringar i föräldraförsäkringen 

kommer att ta tid7 och det krävs en politisk majoritet för att ändringar ska gå igenom. 

Detta är dock inget som utredningarna tar upp. Om kvinnor trots oförändrad 

föräldraförsäkring börjar arbeta heltid uppstår således frågan om vem som tar hand 

om det obetalda hemarbetet nu när kvinnor inte har tid att göra det. Att utredningarna 

inte problematiserar detta vittnar om en syn på det obetalda arbetet som något mindre 

viktigt än lönearbetet. Att staten själv deltar i nedvärderingen av hemarbetet, det vill 

säga det arbete som oftast utförs av kvinnor, är ytterst problematiskt.  
																																																								
7 Regeringen presenterade den 18 december 2017 ett förslag på en ändrad föräldraförsäkring med syftet att främja 
jämställdheten men detta har inte stöd hos oppositionen (Lidberg & Lundholm Andersson 2017). 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som undersökningen genererat samt en 

avslutande diskussion kopplat till tidigare forskning. Utöver detta lyfts också förslag 

på vilken typ av vidare forskning på området som blir intressant. 

 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka statens synsätt på arbetstid som ett 

verktyg för främjad jämställdhet. Utifrån tidigare forskning på området formades två 

antaganden som låg till grund för denna syftesformulering. Dessa var att 

jämställdheten främjas genom en arbetstidsförlängning för deltidsarbetande kvinnor 

eller genom en generell arbetstidsförkortning. Frågan som legat till grund för 

undersökningen är hur ser staten på arbetstid som ett verktyg för att förbättra 

jämställdheten i Sverige? Undersökningen genomfördes genom en kritisk 

diskursanalys av två av statens offentliga utredningar gjorda under 2010-talet.  

 

Efter den genomgångna analysen blev det tydligt att den syn som staten har på hur 

arbetstid kan främja jämställdheten i Sverige är att deltidsarbetande kvinnor ska 

arbeta heltid. Vi talar således om en arbetstidsförlängning för gruppen 

deltidsarbetande kvinnor som en lösning på jämställdhetsproblemet. Detta löser 

problemet på så sätt att inkomstskillnaderna minskar och att kvinnorna senare i livet 

kan ta ut en högre pension. På så sätt får kvinnor bättre förutsättningar att klara sig i 

livet. Det är dock inte helt klart hur heltidsarbetet ska lösa alla problem som staten 

själv tar upp i utredningarna. Exempelvis löses inte problemet med att kvinnor tar ett 

större ansvar för det obetalda hemarbetet automatiskt av att deltidsarbetande kvinnor 

börjar arbeta heltid. Detta kommer bara att leda till att de inte hinner med allt 

hemarbete som de tidigare genomfört. Hur detta påverkar kvinnorna lämnas också 

oproblematiserat.  

 

Genom att göra en WPR-analys har jag synliggjort underliggande antaganden och 

problematiseringar om hur staten kommit fram till att en arbetstidsförlängning för 

gruppen deltidsarbetande kvinnor är svaret på hur vi ska lösa problemet med 

ojämställdhet på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Då mina antaganden utifrån 

tidigare forskning om work-family balance var att staten antingen skulle förorda en 

arbetstidsförlängning för deltidsarbetande kvinnor eller en generell 
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arbetstidsförkortning för att främja jämställdheten kan det tyckas förvånande att staten 

nämner så lite om arbetstidsförkortning som en möjlig lösning på 

jämställdhetsproblemet. Undersökningen visar tydligt hur staten är medskapare av en 

diskurs som sätter gränser för hur det går och hur det inte går att tala om arbetstid och 

jämställdhet. Inom denna diskurs är det således inte möjligt att prata om en 

arbetstidsförkortning som en lösning på jämställdhetsproblemet. Det är tänkbart att 

det faktum att arbetslinjen, som fått ett än starkare fäste under 2000-talet, har påverkat 

denna diskurs.  

 

Samtidigt visar undersökningen att förordandet av flexibel arbetstid för ett mer 

jämställt arbetsliv och samhälle tonats ned. Då tidigare studier visat att flexibla 

arbetstider varit statens svar på jämställdhetsproblemet ända in på 2000-talet är detta 

ett viktigt bidrag till forskningsområdet. Det som Uffe Enokson (2011) kallade 

Flexibilitetens arbetstidsregim verkar således ha nått vägs ände. Av denna anledning 

blir det intressant för framtida forskning att undersöka om det är förordandet av 

heltidsarbete som är den generella linjen för 2010-talet, något som lättast undersöks 

efter att fler utredningar gjorts på området arbetstid och jämställdhet. 

 

Denna undersökning har visat att den starka arbetskulturen som tidigare studier 

åskådliggjort är starkt gällande än idag. Tidigare forskning har talat om att ekonomisk 

tillväxt premieras av staten framför sociala värden som exempelvis 

jämställdhetsfrågan. Detta syntes förr genom slutsatsen att Sverige inte hade råd med 

en generell arbetstidsförkortning som lösning på jämställdhetsproblemet. Än idag 

talar staten om de samhällsekonomiska vinster som finns att hämta i att 

deltidsarbetande kvinnor börjar arbeta heltid. Genom att arbetstidsförkortning som 

lösning på problemet ifrågasätts som samhällsekonomiskt försvarbart blir det 

samtidigt tydligt att ekonomisk tillväxt fortfarande prioriteras över sociala värden, likt 

tidigare forskning visat. Denna slutsats får också implikationer för hur den svenska 

staten kan tänkas prioritera i liknande frågor, exempelvis kring jämlikhet. Det är 

således tänkbart att staten även i jämlikhetsfrågor förordar reformer som värnar den 

ekonomiska tillväxten.  

 

Vidare visar min studie att frågorna om arbetstid och föräldraförsäkring är starkt 

relaterade till varandra. Staten förordar förändringar i föräldraförsäkringen för att få 
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män att ta ut mer föräldraledighet och för att få kvinnor att börja arbeta heltid tidigare 

efter barnafödande. Då det inte finns ett tillräckligt stort politiskt stöd för en sådan 

ändring i föräldraförsäkringen idag bör andra åtgärder vidtas för att få bukt med 

problemet att män tar ett mindre ansvar för det obetalda hemarbetet. Eftersom det 

råder oenighet om huruvida heltidsarbete leder till en förbättrad balans eller inte för 

kvinnor bör framtida forskning lägga fokus på att klargöra hur kvinnors balans 

faktiskt påverkas. Då vi i Sverige med största sannolikhet inte kommer att se någon 

större förändring i föräldraförsäkringens upplägg inom de närmaste åren måste fokus 

ligga på att hitta en lösning för hur det obetalda arbetet i hemmet ska skötas samtidigt 

som män och kvinnor får samma förutsättningar ute på arbetsmarknaden. Här kan det 

bli intressant att göra en internationell utblick för att se hur andra länder har angripit 

frågan. Med dessa problem lösta kan kvinnor bli ekonomiskt självständiga och få 

samma makt som männen att forma samhället och sitt eget liv. 
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Bilaga 1 
	

 
Tabell 1 (SCB 2017). Del- och heltidsarbete fördelat över ålder och kön. 

 

 

 
Tabell 2 (SCB 2017). Genomsnittlig tidsanvändning fördelat på kön mätt år 2013. 

	

Sysselsatta 20-64 år efter ålder och heltid och deltid 2016
Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid
20-24 95,6 94,7 149,3 57,0 50,2 49,8 72,4 27,6
25-34 370,1 141,3 503,0 68,6 72,4 27,6 88,0 12,0
35-44 383,1 145,9 539,6 42,4 72,4 27,6 92,7 7,3
45-54 436,1 121,2 557,6 38,5 78,3 21,7 93,5 6,5
55-64 290,1 127,3 390,8 52,0 69,5 30,5 88,3 11,7

Totalt 1575,0 630,2 2140,3 258,6 71,4 28,6 89,2 10,8

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB

Definition:

Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid"

Ålder Antal Procent
Kvinnor Män Kvinnor Män

Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år
Timmar och minuter

Ett vanligt vardagsdygn
Betalt arbete Obetalt arbete Utbildning Personliga 

behov
Fri tid Annat

Kvinnor 1990/91 5:05 4:37 0:27 9:45 4:00 0:06
Kvinnor 2000/01 4:57 3:52 0:41 9:56 4:20 0:14
Kvinnor 2010/11 5:33 3:30 0:34 9:59 4:18 0:06

Män 1990/91 7:42 2:28 0:22 9:14 4:08 0:06
Män 2000/01 7:13 2:24 0:26 9:21 4:23 0:13
Män 2010/11 6:55 2:36 0:24 9:20 4:36 0:09

Ett vanligt veckosluts-/helgdygn
Betalt arbete Obetalt arbete Utbildning Personliga 

behov
Fri tid Annat

Kvinnor 1990/91 0:56 5:05 0:08 11:12 6:27 0:08
Kvinnor 2000/01 1:03 4:37 0:15 11:33 6:19 0:13
Kvinnor 2010/11 1:18 4:19 0:11 11:40 6:24 0:07

Män 1990/91 1:19 3:53 0:09 11:06 7:21 0:08
Män 2000/01 1:11 3:34 0:09 11:29 7:24 0:13
Män 2010/11 1:12 3:49 0:08 11:25 7:20 0:07

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB


