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Inledning 
 

Under perioden 1930–1970 präglades det svenska samhället av en normativ försörjarsmodell 

som gick ut på att männen lönearbetade, medan kvinnorna tog hand om hem och barn. Denna 

modell har sitt ursprung i det industriella Europa, men nådde Sverige något senare. Modellen har 

kallats många saker, men kommer i denna uppsats att benämnas som enförsörjarmodellen eller 

enförsörjarhushållet, eftersom utgångspunkten var just att endast mannen skulle vara hushållets 

försörjare. 

Enförsörjarmodellen utgjorde vad Yvonne Hirdman menar vara det genuskontrakt som 

utgjorde strukturen för samhället under folkhemsperioden. Hon beskriver att det under denna tid 

upprättades ett osynligt husmoderskontrakt som byggde på ”hushållsdemokrati”, vilket innebar 

att männen hade ansvar för det stora hushållet – offentligheten och kvinnorna för det lilla 

hushållet – hemmet. Denna modell institutionaliserades även med hjälp av lagar och reformer 

som skulle förenkla kvinnorna och mödrarnas liv som hemmafruar. Dessa reformer gjorde det 

däremot svårare för kvinnor som ville förvärvsarbeta.1 

Under 1960–1970-talet försvann en del av dessa reformer och istället ersattes dem med 

reformer som skulle underlätta för kvinnans förvärvsarbete, såsom att arbetsveckan minskades, 

ökade löner för kvinnor och utökandet av den offentliga barnomsorgen. Dessa förändringar 

gjorde det lättare för kvinnor att förvärvsarbeta och gav de större incitament till förhandling i 

familjen. 2 Vissa forskare hävdar att det var just under 1970-talet som Sverige gick från det 

tidigare genuskontraktet till en ny mer jämställd modell, då alltfler kvinnor började 

förvärvsarbeta och de tidigare genusskillnaderna började luckras upp.  

Trots detta fanns det stora skillnader i män och kvinnors förvärvsarbete. Även om 

förvärvsarbetet ökade för kvinnor, så bestod en stor andel av de förvärvsarbetade kvinnorna av 

endast deltidsarbetande kvinnor, med kortare arbetsdagar och lägre inkomster än männens. 

Denna uppsats syftar till att undersöka det utbredda deltidsarbetet hos kvinnor under 1970-talet, 

samt ifall genuskontraktet, såsom beskrivet av Hirdman, under denna period omförhandlades 

eller om det var en förlängning av tidigare enförsörjarmodell. 

 
1 Yvonne Hirdman, ’Kvinnorna i välfärdsstaten’, i Den svenska modellen, Per Thullberg, Kjell Östberg (red.), Lund: 

Studentlitteratur, 1994, s. 183. 

2 Rodney Edvinsson och Therese Nordlund Edvinsson, ’Explaining the Swedish ‘housewife era’ of 1930–1970: 

joint utility maximisation or renewed patriarchy?’, Scandinavian Economic History Review, Vol. 65 No. 2, 2017, s. 

185. https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/03585522.2017.1323671 (hämtad: 2020-05-27) 
 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/03585522.2017.1323671


 4 

Källmaterialet för undersökningen består av en statlig utredning som redovisades av 

Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 1976. Utredningen beskrev de generella 

villkoren för främst deltidsanställda kvinnor i Sverige. I den framgick det att ungefär 600 000 av 

Sveriges kvinnor arbetade deltid. Utredningen kommer att undersökas utifrån tre huvudpunkter 

som analyseras med teorin om enförsörjarmodellen som genuskontrakt.  

Syfte och frågeställning 
 

1970-talet har ofta omskrivits som årtiondet som jämställdhetsvinden drog in över Sverige och i 

och med det så fick de gifta kvinnorna möjlighet att även de ta sig in i arbetslivet. Däremot var 

ett stort faktum att majoriteten av dessa kvinnor fick deltidsanställningar med låg lön, inom 

yrken som också var låglöneyrken. Vidare skedde detta hand i hand med att den offentliga 

sektorn utvidgades och skapade fler yrken som ansågs attraktiva för kvinnor. På så sätt skapades 

ännu en könssegregering i samhället.   

Uppsatsen syftar till att undersöka om kvinnors utbredda deltidsarbete under 1970-talet kan 

ses som en omförhandling av det tidigare genuskontraktet till en tvåförsörjarmodell, eller om det 

var en förlängning av det tidigare genuskontraktet som var en enförsörjarmodell. Detta för att 

syna 1970-talets jämställdhetsrykte, eftersom många av de kvinnor som tog sig ut på 

arbetsmarknaden under denna tid inte kunde försörja sig på den inkomst de tjänade och alltså 

fortfarande behövde förlita sig på en annan primärförsörjares inkomst, oftast sin makes. För att ta 

reda på detta kommer dessa frågor att undersökas: Vilka yrken hade de deltidsarbetande 

kvinnorna i deltidsutredningen? Hur höga var deras inkomster? Hur såg deras 

familjeförhållanden ut? Samt vilka skäl uppgav kvinnorna till deltidsarbete? 

För att undersöka detta kommer den statliga utredningen Deltidsanställdas villkor (SOU 

1976:06) att analyseras med hjälp av Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet, samt med 

kompletterande teoretiska utgångspunkter om enförsörjarmodellen såsom beskrivet av Rodney 

Edvinsson och Therese Nordlund Edvinsson. Den tidigare forskningen kommer även att 

användas för att placera utredningen om deltidsarbete i en svensk historisk kontext, full av 

”husmoderspolitik”, genuskontrakt och jämställdhetsreformer. 
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Teori 
 

Genuskontraktet 

Begreppet Genuskontrakt är skapat av genushistorikern Yvonne Hirdman och beskriver 

relationen mellan kvinnor och män i olika sammanhang. Begreppet bygger på att det under 

historiens gång funnits olika idealbilder för hur de båda könen ska förhålla sig till varandra, samt 

hur de ska bete sig i samhället. Hon menar att genus genom historien har gjorts av isärhållning, 

samt av att män och kvinnor blivit satta i motsatspositioner till varandra.3  

Hirdman beskriver att de kapitalistiska och demokratiska idéströmningarna som dök upp i 

Europa på 1700-talet skapade möjligheter för kvinnor att delta i både gamla och nya 

verksamheter, samt ta en större del av det växande nya samhället. De demokratiska idéerna om 

inkludering och kapitalismens drivkraft att anställa människor efter vilka som är lönsammast att 

anställa stred mot de gamla genusordningarna. Hirdman beskriver denna konflikt mellan de nya 

ordningarna, den gamla genusordningens segregering mellan könen, som en triangel. 

Kapitalismen och demokratin utgör två sidor av triangeln och den sista sidan utgörs av den 

gamla segregeringen. Spänningen mellan dessa faktorer är vad Hirdman benämner som 

genuskonflikten.4 

Genom historiens gång har det däremot inte funnits ett specifikt genuskontrakt, utan de har 

ständigt varit i förändring. I mitten av 1900-talet efter att industrialiseringen fått grepp om 

Sverige skapades enligt Hirdman ett genuskontrakt som byggde på separata sfärer och ”egna 

rum”. Under Sveriges folkhemsperiod menar Hirdman att det stereotypa genuskontraktet 

uttrycktes i politik. I folkhemmet skapas den traditionelle manlige försörjaren och den kvinnliga 

husmodern. Det är denna modell med mannen som lönearbetar och kvinnan som tar hand om 

hemmet som i forskning kommit att kallas för enförsörjarmodellen.5 

Enförsörjarmodellen 

Rodney Edvinsson och Therese Nordlund Edvinsson skriver att höjdpunkten för 

enförsörjarmodellen, eller som det skrivs på engelska ”the breadwinner-homemaker household” 

dominerade i Europa under mitten av 1900-talet. I Sverige varade perioden mellan 1930–1970. 

De menar att detta system separerade kvinnan från att arbeta för marknaden, samt att en annan 

term för detta system är kapitalistiskt patriarkat.6  

 
3 Yvonne Hirdman, Genus-om det stabilas föränderliga former, 2. Uppl. Malmö: Liber AB, 2001, s. 36. 

4 Hirdman, Genus s. 108.  

5 Hirdman Genus, s. 147.  

6 Edvinsson och Nordlund Edvinsson, ’housewife era’ s.169. 
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Författarna skriver att ett sätt att analysera systemet med försörjare och hemmafru är att se det 

som ett förnyat patriarkat skapat för att gynna den industriella kapitalismen och manliga 

arbetare. Vad som brukar lyftas fram i denna modell är de ojämlika maktrelationerna, samt att 

det fanns stridande intressen mellan könen som baserades på institutionella begränsningar. 

Vidare beskrivs ”förhandlingsmodellen” analysera den enskilda individens position i hushållet 

och de möjligheter för förhandling som den hade. Denna modell handlar om när det blir lönsamt 

för en faktor i hushållet att lämna hemmet för att lönearbeta. De olika familjemedlemmarna har 

olika höga ”poäng” enligt den modellen och traditionellt sätt har mannen i hushållet haft en 

större förhandlingsposition än vad kvinnan har haft.7  

Enligt denna modell var inte försörjare-hemmafrumodellen ett gemensamt beslut mellan 

jämlika parter, eftersom kvinnor var uteslutna från lönearbetet. Detta skapade istället en ojämlik 

delning av resurser och makt i hushållet, samt en normalisering av att hemmet var kvinnans 

plats. Enligt författarna fanns det ett gemensamt intresse mellan den kapitalistiska industrin och 

de manliga arbetarna att upprätthålla detta system.8 

Detta strukturella system av exkludering av kvinnor är relevant för undersökningen om det 

utbredda kvinnliga deltidsarbetandet under 1970-talet. Trots att det infördes alltfler 

jämställdhetsreformer och kvinnors förvärvsarbete steg, fanns de äldre modellerna kvar. 

Hirdman menar att det än en gång skapades separata rum för kvinnor, denna gång på 

arbetsmarknaden i och med expansionen av offentlig sektor. Kvinnorna uppmanades då att 

utbilda sig och arbeta i de nyskapande rummen som var: den utbyggda sjukvården, daghemmen, 

och äldrevården. Vidare menar hon även att uppgifter som tidigare värderats som kvinnosysslor, 

professionaliseras och blev till yrken som städare, barnskötare och köksbiträden. Detta skapade 

enligt Hirdman en ny genussegregering, nämligen segregeringen på arbetsmarknaden.9  

Begreppen om genuskontraktet och enförsörjarmodellen kommer i undersökningen att 

användas för att se om de yrken som kvinnorna tillhör är just de som Hirdman menar skapades i 

dessa separata rum. Vidare kommer det även undersökas om kvinnorna hade möjlighet att 

försörja sig på sin inkomst, eller om de fortfarande förlitade sig på en annan försörjare inom 

familjen.  

 

 
7 Edvinsson och Nordlund Edvinsson, ’housewife era’ s. 170.  

8 Edvinsson och Nordlund Edvinsson, ’housewife era’ s. 170. 

9 Hirdman, Genus, 176f.  
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Forskningsläge 
 

Det finns en stor mängd forskning om kvinnors förvärvsarbete. Ekonomen och genusvetaren 

Anita Nyberg har arbetat mycket med just detta. I sin avhandling Tekniken – kvinnornas 

befriare? från 1989 skriver hon om kvinnors arbete på jordbruken i en förindustriell tid, samt 

behandlar till vilken grad kvinnors arbete räknades som förvärvsarbete. Hon menar att även då 

arbetet på gårdarna ofta var uppdelade könsmässigt mellan mannen och hustrun, var dessa 

uppdelningar inte fasta. Detta har varit relevant för att ge en bakgrund till kvinnans arbete i 

historien, samt för att markera en övergång från just jordbruk till industri, då normen istället blev 

att kvinnor inte skulle förvärvsarbeta, samt att hennes enda plats var i hemmet. Vidare har 

Nyberg även skrivit om förvärvsarbete senare under 1900-talet och inpå 2000-talet, samt 

sammankopplat kvinnors låga förvärvsdeltagande med bristande barnomsorg. Hennes 

resonemang har använts för att sätta utredningens resultat i en kontext till de lagar och reformer 

som fanns eller uppkom under tiden för utredningen. 

Christina Axelssons avhandling Hemmafrun son försvann har bidragit med en historisk 

bakgrund till övergångsperioden då alltfler gifta kvinnor gav sig ut på arbetsmarknaden för att 

förvärvsarbeta. I sin avhandling har hon en välfärdspolitisk utgångspunkt och undersöker om 

staten och politiken underlättade för kvinnors lönearbete, samt konsekvenserna av kvinnors 

lönearbete. Axelssons avhandling har bidragit till att sätta källmaterialet i en historisk kontext, 

som en produkt av ett samhälle i förändring.  

Sociologen Catherine Hakim har forskat mycket på kvinnors förvärvsarbete och kvinnofrågor. 

Hon har utvecklat en teori som bygger på att olika kvinnor gör olika val relaterade till 

förvärvsarbete och arbete i hem och familj. Med denna teori menar Hakim att hon går ifrån en 

idé om att kvinnor är en enda homogen grupp och implicerar istället att det finns många olika 

preferenser bland kvinnor som grupp. Denna teori har också utvecklats utifrån en tid då fler 

möjligheter har öppnats upp för kvinnor. När dessa nya möjligheter börjar öppnats upp, 

argumenterar Hakim för att kvinnor kan välja mellan tre olika livsstilar: den anpassningsbara 

som kombinerar arbete och familj utan att prioritera någotdera, den karriär/arbetscentrerade, som 

prioriterar arbete och karriär framför familj eller den familje- och hemcentrerade livsstilen som 

prioriterar familj framför arbete. Hakim har även i boken Key Issuues in Womens Work 

behandlat den genusuppdelade arbetsmarknaden och feminiseringen av arbetskraften. Det som 

Hakim främst gör är att hon sätter kvinnan i en position som aktör som har egna val och 

preferenser, och inte som en spelpjäs som platt faller för genusnormerna. Detta ger en intressant 

kontrast till uppsatsens utgångspunkt. 
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Den tidigare forskningen om kvinnors förvärvsarbete fokuserar på övergången från ett system 

till ett annat. I det tidigare systemet var kvinnan knuten till hemmet utan egen inkomst och med 

begränsade val, medan hon i det nya har tillgång till arbetsmarknaden, egen inkomst och att fritt 

välja sin egen väg. Denna uppsats syftar dock till att undersöka om den gifta kvinnans entré på 

arbetsmarknaden kan ses som en förlängning av enförsörjarmodellen, då majoriteten av de gifta 

kvinnorna endast arbetade deltid i låginkomstyrken utan att kunna försörja sig på den egna 

inkomsten.  

Metod och material 

 

Metod 

Metoden som används för att besvara frågeställningen är kvalitativ och innehållsanalytisk, där 

utredningen analyseras utifrån tre huvudpunkter som tas upp i utredningen. De tre punkterna är 

yrken och inkomster, familjesituation, samt anledningar till deltidsarbete. Med yrken menas 

vilka yrken som utredarna redovisar var dominerade för deltidsarbetande kvinnor och hur höga 

eller låga deras inkomster var i de olika yrkena. På punkten familjesituation analyseras de 

dominerade civilstånden för de deltidsarbetande kvinnorna, det vill säga om de var gifta, 

ensamstående, mödrar, samt vilken typ av barnomsorg som mödrarna hade tillgång till. Den sista 

punkten handlar om vilka anledningar kvinnorna själva uppgav för att ha valt att börja 

deltidsarbeta. 

Dessa tre punkter kommer sedan att analyseras med hjälp av Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet, samt teorin om enförsörjarmodellen som Edvinsson och Nordlund Edvinsson 

skriver om i artikeln: Explaining the Swedish ‘housewife era’ of 1930–1970: joint utility 

maximisation or renewed patriarchy? Tidigare forskning om kvinnors förvärvsarbete under 

1960-talet samt 1970-talet kommer också att användas för analysen av källmaterialet.  

 

Material 

Det källmaterial som kommer användas i uppsatsen är de statliga utredningar om 

deltidsanställdas villkor på arbetsplatsen och i samhället, som publicerades 1976, det vill säga 

Statens Offentliga Utredningar 1976:06. (SOU 1976:06) Utredningarna är utförda av 

Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor och utredning 1976:06 innehåller det 

slutliga betänkandet från utredarna.  

Utredningen har hämtat sitt material ifrån Statistiska Centralbyråns 

arbetskraftsundersökningar, levnadsnivåundersökningen 1968, samt en specifik undersökning 

om deltidsarbete utförd av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av delegationen.  
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SOU:er är utredningar som är tillsatta av staten för att utreda mer komplicerade frågor, samt 

att ge betänkanden och lagförslag eller förslag till lagändringar. Utredningarna görs ofta av flera 

utredare eller kommittéer. De utredningarna som används i denna uppsats är utredda av 

Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta var en referensgrupp som tillsattes 

1972, med uppdraget att skapa grunder och förslag till en jämställd politik. Delegationen var 

knuten till statsrådsberedningen.10 

Utgångspunkten för utredningen 1976:06 är att förstärka de deltidsanställdas position, samt 

förhindra att deltidsarbete blir de enda förekommande anställningen i vissa yrken, delar av landet 

eller branscher. Utredarna skriver även att tillgången på deltidsarbete inte ska styras av brist på 

arbete, brist på barnomsorg eller av brist på utbildning, utan endast av människors egna fria val 

och behov.11  

Eftersom utredningen om deltidsanställdas villkor och statliga utredningar generellt är långa 

och fyllda med information och statistik har vissa avgränsningar gjorts under arbetets gång. För 

det första består undersökningen till största del av den information som presenteras i kapitel 4 av 

utredningen, eftersom det är den som redovisar villkoren för de deltidsanställda kvinnorna. 

Kapitel 1–3 bestod av inledning, begreppsförklaringar, övergripande jämförelser mellan män och 

kvinnor, samt lite reflektioner om utvecklingen mellan 1970–1974. Kapitel 5 handlade om 

deltidsanställda män, vilket inte ansågs relevant för syftet förutom i att visa på vissa kontraster 

mellan män och kvinnor. Kapitel 6 som är det sista kapitlet innehåller utredarnas analyser och till 

sist delegationens betänkande. Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka de redovisade 

villkoren för kvinnor i deltidsarbete och om det fanns kopplingar till tidigare genuskontrakt 

bedömdes det som redovisades i kapitel 4 var mest relevant för frågeställningarna och syftet.  

Specifika punkter som finns med i kapitel 4 men som inte undersöks i denna uppsats är 

semester för de deltidsanställda, hur stor andel som var fackligt anslutna, samt om de anställda 

fick tillgång till internutbildning. Dessa punkter har utelämnats för att det bedömdes att de skulle 

krävt ytterligare historisk bakgrund om exempelvis fackföreningar och semesterreformer och att 

det skulle göra uppsatsen för bred.  

  

 
10 Nationalencyklopedin, Jämställdhetsdelegationen, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhetsdelegationen (hämtad 2020-05-22) 

11 SOU 1976:06, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor, s. 87. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhetsdelegationen
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhetsdelegationen
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Källkritik 

 
Ett problem med SOU:er är att de är syftesdrivna och tillsatta för att bedriva undersökningar om 

specifika ämnen. Detta gör att utredningen skulle kunna vara vinklad för att uppnå syftet. I 

utredningen 1976:06 undersöks och redovisas till exempel kvinnornas deltidsarbete till en 

mycket större och mer detaljerad grad än vad männens deltidsarbete gör. Detta beror antagligen 

dock på att kvinnorna i större utsträckning än männen deltidsarbetade. I början av utredningen 

konstateras även detta. Vidare är SOU:er oftast bara en sammanfattning av utredningsarbetet, där 

till exempel undersökningarnas genomförande kan utelämnas. I detta fall finns det även en 

tilläggsrapport (SOU 1976:07) där frågorna för intervjuundersökningen, samt felkällor till just 

den undersökningen redovisas.  

Något som var problematiskt med utredningen om de deltidsanställdas villkor var att 

rapporten delvis består av resultatet från en telefonintervju som Statistiska Centralbyrån 

genomfört på uppdrag av utredarna för rapporten. I den intervjuades 5351 personer. Utredarna 

konstaterar i början av rapporten att resultaten från vissa av de ställda frågorna var bristfälliga 

eftersom de menar att telefonintervjuer inte är den bästa metoden för att undersöka människors 

inställningar till saker, samt att frågorna var entydigt formulerade.12 Det konstateras även att om 

intervjun varit förd på ett annat sätt hade möjligheten för mer nyanserade svar blivit större, samt 

hade det eventuellt varit svårare att misstolka frågorna. Vidare redovisades bara ett av svaren för 

vilka anledningar som de intervjuade kvinnorna hade valt deltidsarbete från början, fast det även 

konstateras att många av kvinnorna hade angett flera svar. Om dessa svar också hade redovisats i 

rapporten hade en eventuellt kunnat se ett tydligare mönster i vad kvinnorna lade den extra tiden 

de inte arbetade på. 

Utöver detta redovisar utredarna att det finns ett bortfall i frågan om familjeinkomster, på 

grund av att en stor grupp kvinnor inte svarat på den frågan. Utredarna menar att detta med 

största sannolikhet berodde på att många kvinnor inte visste hur stor inkomst deras man hade och 

av den anledningen inte kunde svara på frågan.13  

 

 

 

  

 
12 SOU 1976:06, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor, s. 14.  

13 SOU 1976:06, s. 62. 
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Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvuddelar; inledning, undersökning samt diskussion och slutsats. 

Inledningsdelen har syftat till att presentera ämnet samt de teoretiska grunderna och forskningen 

som uppsatsen grundar sig i. Vidare har i inledningsdelen uppsatsens källmaterial, metod, 

avgränsningar samt källkritik presenterats. Inledningsdelen avslutas med en beskrivning av den 

historiska kontexten som uppsatsen ämnar undersöka. 

Efter inledningen följer den analyserande och undersökande delen. Här presenteras 

undersökningens resultat, samt analyser och tolkningar utifrån teorin och den tidigare 

forskningen. Denna del är uppdelad i tre delar baserade på huvudpunkter som rapporten lyfter 

fram. Dessa rubriker är: yrken och inkomster, familjesituation, samt anledningar till 

deltidsarbete. 

Den tredje och sista delen består av en diskussion där svaren på syftet och frågeställningarna 

presenteras. Här lyfts de slutgiltiga slutsatserna fram, men även brister i källmaterialet som 

gjorde att vissa slutsatser inte kunde dras utifrån denna undersökning. Diskussionen avslutas med 

en slutsats utifrån teorin och syftet. 

 

Historisk bakgrund  

 

När Europa gick från att vara uppbyggt av jordbrukarsamhällen till att urbaniseras och 

centraliseras kring industristäder skedde samtidigt en förändring i arbetsdelningen i de flesta 

familjer. På jordbruken hade kvinnor och män arbetat sida vid sida och även kvinnor hade haft 

arbetsuppgifter som var viktiga för jordbrukets vinst. Under perioder då männen var tvungna att 

vara borta från gårdarna var det även kvinnans uppgift att se till att allt arbete fortfarande blev 

gjort. Ekonomhistorikern Anita Nyberg menar att kvinnorna hade för vana att ta sig ann 

uppgifter som ”inte hör till kvinnlig slöjd, matlagning, renhållning inom hemmet, barnavård mm 

utan även att tidtals ombesörja skötseln av ladugården och jordbruket, vattenbärning, 

vedhuggning, ja ibland måste kvinnorna sköta fisket och snarandet av fågel. Husmodern är först 

uppe och går sist i säng.”14  

I och med industrialiseringen av Europa förändrades dock sättet som arbetet delades upp 

mellan mannen och kvinnan i familjen. Det fanns inte längre gemensamma sfärer, med delat 

 
14 Anita Nyberg, Tekniken – kvinnornas befriare, Diss., Universitetet i Linköping, 1989, s. 157.  
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ansvar, utan sfärerna blev istället separata. Mannen hade ansvaret om förvärvs-/lönearbetet och 

kvinnan om hemmet och barnen. Hemmafruidealet slog igenom i Sverige under 1900-talet och 

hade sin storhetsperiod under 1950-talet, enligt Rodney Edvinsson och Therese Nordlund 

Edvinsson. Perioden utmärkte sig även i lagar, reformer och strukturer som missgynnade de gifta 

kvinnornas förvärvsarbete. Exempel på dessa lagar och reformer var att det fram till 1939 var 

lagligt för arbetsgivare att avskeda kvinnor med anledning av förlovning, giftermål, graviditet 

eller barnafödande. Vidare så skattades även gifta män och kvinnor tillsammans och inte separat 

fram till 1971, vilket gjorde att kvinnan – som tjänade mindre än mannen – blev hårdare skattad 

på sin inkomst. Detta system gjorde det för många kvinnor lönlöst att lönearbeta. Edvinsson och 

Nordlund Edvinsson menar att kvinnors förvärvsdeltagande steg markant efter att 

sambeskattningen togs bort år 1971.15 

Även inom politiken som 1919 med den kvinnliga rösträtten skulle varit för alla, blev det 

segregerade sfärer. De politiska partierna skapade separata kvinnoförbund där kvinnopolitiska 

frågor skulle diskuteras, vilka i sin tur relaterade till kvinnornas separata hem-sfärer. Dessa 

kvinnopolitiska föreningar började snart att formulera politiska förslag som skulle förbättra de 

svenska mödrarnas situation (fri förlossningsvård, moderskapsförsäkring, barnavårdsförsäkring, 

husmoderssemester etc.) Vidare skriver historikern Yvonne Hirdman att vissa grupper började 

bedriva så kallad ”husmoderspolitik”, som yrkade på att hemarbetet skulle räknas som ett riktigt 

yrke. Den professionella hemmafrun började formas av kvinnorna själva, menar Hirdman.16  

Framåt 1960-talet började det blossa upp debatter om kvinnors och mäns ställning. I dessa 

debatter fanns det två linjer av åsikter om kvinnans samhällsroll. Det moderata familjeidealet 

betonade att kvinnan hade dubbla roller. Enligt den synen var det nödvändigtvis inte kvinnans 

enda livsuppgift att bli hustru och mor, utan denna roll kunde kvinnan även kombinera med 

yrkesarbete innan hon fick barn, eller med hjälpsamma arrangemang även efter hon blivit mor. 

Det andra synsättet som var stort under debatten var den radikala synen på familjen. Den syn 

avvisade kvinnans dubbla roll och mannens enda roll som primärförsörjare. Istället betonades 

delat ansvar mellan mannen och kvinnan och att båda parter hade en familjeroll samt en 

yrkesroll.17 

I början av 1970-talet uppstod en ny modell för hur familjen skulle strukturera lönearbetet och 

arbetet i hemmet, skriver Nyberg. Detta nya tankesätt innefattade både kvinnor och män; 

 
15 Edvinsson och Nordlund Edvinsson, ’housewife era’ s. 175.  

16 Yvonne Hirdman, ’Kvinnorna i välfärdsstaten’, i Den svenska modellen, Per Thullberg, Kjell Östberg (red.), 

Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 183.  

17 Christina Axelsson, Hemmafrun som försvann, Diss., Stockholms Universitet, 1992, s. 4.  



 13 

kvinnans möjlighet till lönearbete skulle förbättras och mannens skulle ta mer ansvar i hemmet. 

För att detta skulle bli möjlighet krävdes statliga reformer för barnomsorg och föräldraledighet. 

Under samma tid uppstod dock även diskurser om att dessa reformer inte räckte till för att skapa 

ett jämlikt samhälle. Det var inte tillräckligt att betona valfrihet för familjer, eftersom det då var 

enklare att falla tillbaka i gamla strukturer. Valfriheten skulle endast, enligt dessa debattörer, 

skapa en villkorlig frigivning för kvinnan och det fria valet skulle vara tyngt av det gamla 

genuskontraktet.18 

 

  

 
18 Anita Nyberg, ’Gender Equality Policy in Sweden: 19790s-2010s’, Nordic journal of working life studies, Vol. 2, 

No. 4, 2012, s. 68. https://doi.org/10.19154/njwls.v2i4.2305 (hämtad: 2020-05-27) 

https://doi.org/10.19154/njwls.v2i4.2305
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Undersökning av kvinnors deltidsarbete på 1970-talet 

 

Under 1960-talet började kvinnors arbete ses som en nödvändighet för att den svenska tillväxten 

skulle fortsätta öka och inte minska, skriver Anita Nyberg. För att hålla uppe den svenska 

ekonomin på samma nivå var det nödvändigt att även integrera de gifta kvinnorna in i 

arbetsmarknaden. Detta var en bidragande faktor till att Sveriges ekonomi utvecklades under 60-

talet. Under 70-talet blev det dock en lågkonjunktur och privata arbetsgivare anställde inte längre 

nya människor i samma grad som tidigare. Enligt Nyberg var detta dock inget hinder för 

jämställdhetsutvecklingen utan hon menar att antalet kvinnor som anställdes bara fortsatte att 

öka.19 

Vidare menar Nyberg att mellan 1960 och 1980 så steg andelen deltidsanställda kvinnor och 

mödrar. Detta menar hon berodde på en reform som gjorde det lättare för föräldrar att gå ner i 

arbetstid när de uppfostrade små barn. Däremot var det endast deltidsarbetet för kvinnor som 

ökade under denna period, både för att heltidsarbetande kvinnor gick ned i arbete när de fick 

barn, samt att kvinnor som tidigare varit utanför arbetsmarknaden började arbeta på deltid.20 

1976 kom det en utredning som undersökte hur villkoren såg ut för de deltidsanställda i 

Sverige. I utredningen redovisades det att det var 600 000 kvinnor i Sverige som deltidsarbetade 

vid tiden för undersökningen, samt vad de exempelvis hade för inkomster, arbetstider, 

familjeförhållanden och så vidare. 

 

Yrken och inkomster 
Yvonne Hirdman menar att det under 1970-talet skedde en förändring i hur samhället och 

politiken såg på kvinnors förvärvsarbete. Hon menar att under denna period övergick 

genuskontraktet från att ha inneburit separata sfärer för kvinnor och män, till att integrera 

kvinnor i arbetsmarknaden. Det som dock skedde enligt Hirdman, var att när alltfler kvinnor 

integrerades på arbetsmarknaden skapades det separata rum för kvinnor. Med detta menas att de 

flesta kvinnor arbetade i specifika yrken, som då blev dominerande kvinnoyrken. Ett konkret 

exempel av de ”egna rummen” menar Hirdman var expansionen av offentlig sektor.21  

Utredarna för rapporten om deltidsanställdas villkor redovisar att de vanligaste yrkena för 

deltidsarbete är i så kallat ”husligt” arbete, men att även städare, arbete inom sjukvården och 

 
19 Nyberg, ’Gender Equality’ s. 77.  

20 Ibid. s. 69.  

21 Hirdman, Genus, s. 176.  
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kontorsarbete var vanligt förekommande. Många av dessa yrken utmärks även av att vara 

låglöneyrken där det endast krävdes en kort utbildning om någon alls, undantagen var 

sjukvårdsarbete och pedagogiskt arbete. 570 000 av de kvinnor som deltidsarbetade var i 

åldrarna 20–66 år.22  

Figur 1 

De deltidsanställda kvinnornas yrken 

 
Källa: SOU 1976:6, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor s. 29. 

 

Figur 1 visar att majoriteten av kvinnorna som deltidsarbetade, arbetade i ”husligt” arbete, vilket 

utredarna definierade som ”barnskötare, hemsamariter, bespisningsföreståndare, 

ekonomiföreståndare, ekonomibiträden, kockar, kallskänkor och köksbiträden.” Vidare angående 

arbetstid arbetade 62 000 kvinnor 1–9 timmar i veckan, 132 000 10-19 timmar, 215 000 20-24 

timmar och 159 000 25-34 timmar i veckan. Det var även en variation i hur många dagar per 

månad som kvinnorna arbetade. 33 000 kvinnor arbetade 1–7 dagar per månad, 166 000 8-14 

dagar, 367 000 15 dagar eller mer i månaden. Fortsättningsvis skriver utredarna att arbetstiden 

skiljde sig mycket för olika yrken. De menar att kvinnorna kunde ha varierande arbetstider som 

skiljde sig vecka till vecka, samt dag till dag.23  

Att de vanligaste yrkena för deltidsanställda kvinnor var just ”husligt” arbete, 

fastighetsskötsel och städning, samt hälso- och sjukvård, antyder att Hirdman gör en poäng i att 

konstatera att det kvinnliga deltidsarbetet (och kvinnors arbete i allmänhet) skapade separata rum 

för kvinnor. I högsta grad också för att män som deltidsarbetade inte arbetade i samma 

yrkesgrupper som kvinnorna. De största yrkesgrupperna för män som deltidsarbetade var, enligt 

utredarna, tillverkningsarbete, transport- och kommunikationsarbete, samt städare. De yrken som 

 
22 SOU 1976:6, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor, s. 29. 

23 SOU 1976:6, s. 29ff.  
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knappast alls dök upp bland de deltidsarbetande männen var hälsa- och sjukvårdsarbete, samt 

”husligt arbete”.24 

Tabell 1 

Månadsförtjänst efter yrke i procent 

 

Andel som  förtjänar -500 kr/mån 501-1500 kr/mån 1501- kr/mån Ej uppgift Totalt antal

Yrke

Hälso- och sjukvårdsarbete 5 43 50 3 84300

Pedagogiskt arbete 9 36 52 3 19800

Bokförings- och kassaarbete 7 66 26 2 29200

Övriga kontorsyrken 3 60 33 4 75600

Affärsbiträden 8 64 24 4 56800

Transport- och kommunikationsarbete 13 56 29 2 23100

Tillverkningsarbete 10 64 22 5 40700

"Husligt" arbete 30 55 12 3 92600

Städning 28 58 12 3 90800

Övrigt servicearbete 7 74 15 4 25400

Övriga yrken 16 41 40 2 28700

Samtliga 14 56 27 3 567100

 
Källa: SOU 1976:6, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor s. 47. 

 

I tabell 1 går det att se att det endast är Hälsa- och sjukvårdsarbete samt pedagogiskt arbete som 

över 50 % tjänar mer än 1501 kr i månaden. I yrkena ”husligt” arbete, städning och övrigt 

servicearbete, tjänar 15 % eller mindre 1500 kr i månaden25, och som tidigare konstaterats så var 

det dessa yrken som majoriteten av de deltidsarbetande kvinnorna arbetade i. Vidare så skriver 

utredarna att 28 % respektive 30 % i kategorierna ”husligt” arbete och städning tjänar mindre än 

500 kr i månaden, samt att två tredjedelar av deltidsarbetarna med så låga inkomster arbetade 

inom just dessa två näringsgrenar.26  

Väldigt få kvinnor med deltidsarbete kunde enligt utredarna försörja sig på den inkomst de 

hade, utan behövde istället förlita sig på en annan primärförsörjare, i första hand sin man. Detta 

är enligt Catherine Hakim något som är vanligt förekommande för deltidsarbetande människor 

överlag i världen. Hon skriver att de som deltidsarbetar generellt inte arbetar för att kunna 

försörja sig själva utan endast arbetar för att dryga ut familjens primära inkomst, som mannen 

tjänar i de flesta fallen.27 Fortsättningsvis är detta enligt Hakim en fråga om preferens och 

prioriteringar som olika individer gör och att många kvinnor väljer att arbeta deltid för att de vill 

lägga tid på annat.28  

Rapporten redovisar även hur många kvinnor som kände att de skulle vilja arbeta fler timmar 

än som de gjorde under tiden för undersökningen. Det som de kom fram till var att 15 % - 84 000 

 
24 SOU 1976:6, s. 74.  

25 Ibid. s. 47.  

26 Ibid. s. 47.  

27 Catherine Hakim, Key Issues in Womens Work - Female Diversity and the Polarisation of Women’s Employment, 

2. Uppl. London: The GlassHouse Press, 2004, s. 66.  

28 Hakim, Key Issues, s. 14. 
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deltidsarbetande kvinnor kände att de skulle kunna arbeta fler timmar än vad de gjorde. Vidare 

visar undersökningen att resultatet hängde samman med hur många timmar kvinnorna jobbade 

för tillfället. Desto färre arbetstimmar de hade, samt desto lägre månadsinkomst de hade, desto 

mer ville de arbeta. Det framkom även att de yrkesgrupper där störst andel kvinnor ville ha fler 

arbetstimmar var ”husligt” arbete och städarbete.29 Utifrån detta kan en även urskilja den 

problematik som fanns i att de yrken som ansågs vara ”kvinnoyrken” även var lågbetalda yrken.  

Familjesituation 
Utredarna menar att andelen deltidsarbetande kvinnor ökade med stigande ålder. Detta innebar 

enligt utredarna att det fanns en högre andel medelålders samt äldre kvinnor bland de 

deltidsarbetande än det fanns bland de heltidsarbetande. Vidare var det ovanligt att ensamstående 

kvinnor arbetade deltid. Anledningen till detta menar utredarna var eftersom lönen för 

deltidsarbete nästan var omöjlig att försörja sig på. De ensamstående kvinnorna arbetade alltså 

till största del heltid. 255 000/45 % av kvinnorna var i åldrarna mellan 45–66 och 313 000/55 % 

var i åldrarna 20–45. 505 000 av dem deltidsarbetande kvinnorna var gifta eller sammanboende 

och 63 000 var ogifta, änkor eller skilda. Det syntes också en skillnad vilka yrken de olika 

åldersgrupperna hade. I deltidsundersökningen framkom det att i ”husligt” arbete samt i 

serviceyrken fanns en större del medelålders kvinnor, medan det i kontorsyrken, pedagogiskt 

arbete och hälsa- och sjukvårdsarbete till större del arbetade unga kvinnor.30 

Utifrån detta kan en som tidigare konstaterat också utläsa att majoriteten av de kvinnor som 

deltidsarbetade bodde tillsammans eller var gifta med en man. Detta för att det inte gick att 

försörja sig på en inkomst från deltidsarbete, vilket gjorde att en annan inkomst var ett krav för 

att gifta kvinnor skulle kunna arbeta deltid. Detta bekräftas även av att utredarna konstaterar att 

majoriteten av de ensamstående mödrarna arbetade heltid, vilket är förståeligt då deltidsarbete 

inte producerade tillräckliga inkomster.  

  

 
29 SOU 1976:6, s. 69f.  

30 Ibid. s. 57f. 
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Tabell 2 

Totala familjeinkomster 1973 för deltidsanställda kvinnor 

”Till familjeinkomsterna räknas de deltidsanställdas egna och eventuell makes arbetsinkomster, 

pensioner, rörelseinkomster osv. Uppgifterna avser 1973 och bara deltidsanställda kvinnor som 

började sitt arbete 1972 eller tidigare ingår sammanlagt 398 000 personer.”31 
Sammanboende 

kvinnor Antal Andel % 

0–30 000kr 22 900 6 

30 000–40 000 58 100 16 

40 000–50 000 82 800 23 

50 000- 138 200 39 

Ej uppgift 56 900 16 

Totalt  358 900 100 

Ensamstående kvinnor     Antal Andel % 

1-4500kr 1500 4 

4 500–10 000  6 900 18 

10 000–15 000 11 200 29 

15 000–20 000 7 400 19 

20 000- 10 400 27 

Ej uppgift 1 700 4 

Totalt 39 100 100 

Källa: SOU 1976:6, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor, s. 61. 

 

I tabell 2 kan en utläsa att majoriteten av de som deltidsarbetade var beroende av makens 

inkomst för att kunna försörja sig. Den största andelen deltidsanställda kvinnor tillhörde också 

gruppen som hade störst sammanlagda familjeinkomst. Detta skulle kunna indikera på att det 

fanns en klassaspekt i vilka kvinnor som hade möjlighet till att deltidsarbeta, samt att det i många 

fall kanske inte handlade om inkomsten för deltidsarbetet. Däremot syns det inte i utredningen 

hur stor andel av inkomsten som kom från mannen respektive kvinnan, men utifrån vad 

utredarna tidigare konstaterat om att inkomsterna för deltidsarbete var låga, är det troligt att de 

inte alls tjänade i samma klass som männen de var gifta med.  

Fortsättningsvis innebär detta att de kvinnor som trots deltidsarbete fortfarande förlitade sig 

på mannens inkomst enligt Edvinsson och Nordlund Edvinsson inte skulle ha samma 

förhandlingsposition i familjen som mannen har, eftersom mannen fortfarande hade en markant 

högre lön än vad kvinnan hade. Däremot kan det tänkas att det var en slående skillnad från att 

inte arbeta alls och att kvinnornas förhandlingsposition faktiskt höjdes.   

Vidare så skriver utredarna att det fanns 103 000 familjer med barn där en av föräldrarna 

arbetade på obekväma arbetstider, samt 21 000 familjer där båda föräldrarna arbetade på 

obekväma arbetstider. Det var även vanligare att en eller båda av makarna i familjer med barn 

 
31 SOU 1976:6, s. 61.  
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hade obekväma arbetstider än att makar utan barn hade det. Det var däremot vanligare att 

kvinnorna hade obekväma arbetstider än att männen hade det.32 

Utredarna menar att i fallen då det var modern som arbetade på obekväma arbetstider fick hon 

knappt någon nattsömn alls, eftersom det innebar att hon tog hand om barnen och hemmet under 

dagarna när hennes make arbetade.33 För att anknyta till teorin om enförsörjarmodellen innebar 

alltså detta att då mannen arbetade dagtid var kvinnan/modern hemma under dagarna med 

barnen. Trots att kvinnan faktiskt också arbetade, har detta fortfarande stora likheter med det 

tidigare genuskontraktet. Kvinnan är fortfarande hemma om dagarna då mannen arbetar, och tar 

fortfarande hand om de sysslor som traditionellt sätt ansetts vara kvinnans uppgifter. Det 

utbredda deltidsarbetet bidrog snarare till att förstärka kvinnans dubbla roller än att frigöra 

kvinnan från hennes traditionella roll.  

Angående barntillsyn hade majoriteten av familjerna det så att fadern tog hand om barnen 

medan modern arbetade. Detta var fallet för nästan en tredje del av barnen som undersökningen 

rörde. 28 % av barnen tog hand om sig själva eller hade ett syskon som tog hand om dem, samt 

26 % hade ett privat familjedaghem. Endast 10 % hade kommunal barnomsorg.34 Det var just 

under 1970-talet som den svenska barnomsorgen började expandera. Staten tillsatte 1968 en 

utredning (barnstugeutredningen) vars mål var att lägga grunden för en ny förskolemodell. Det är 

dock troligt att den nya modellen inte införts för tiden för deltidsutredningen som gjordes mellan 

1970 och 1974. Nyberg skriver att de barn som prioriterades för den offentliga barnomsorgen 

tidigare varit barn till högutbildade föräldrar, tjänstemän, samt undantagsvis ensamstående 

kvinnor. Hon menar även att det under tiden innan barnstugeutredningen fanns en föreställning 

om att offentlig barnomsorg på heltid var något för de lägre klasserna.35 

  

 
32 SOU 1976:6, s. 63. 

33 Ibid. s. 66ff. 

34 Ibid. s. 67f. 

35 Nyberg, ’Gender Equality’, s. 71. 
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Anledningar till deltidsarbete  
Tabell 3 

De deltidsanställda kvinnornas huvudsakliga skäl till att de tagit arbete på deltid och 

inte på heltid. samt andel efter ålder. 

Huvudsakligt skäl  Ålder   

 20–44 år 45–66 år Samtliga 

Tyckte det var lagom/ville vara hemma hos barnen 63 38 52 

Hade svårt att ordna barntillsynen 6 1 4 

Hushållsarbete 12 23 17 

Studier 2 0 1 

Brist på arbete 8 7 8 

Restid, vård av anhörig, makes arbetstider* 1 5 3 

Hälsoskäl 3 8 5 

Ville ej, lönade sig ej 3 8 5 

Andra skäl 1 1 1 

*Över hälften hade vård av nära anhörig som skäl    
Källa: SOU 1976:6, Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, Deltidsanställdas villkor, s. 64.  

 

Mer än hälften av kvinnorna angav att de tyckte det var lagom med deltidsarbete eller att de ville 

vara hemma hos barnen. Vidare så uppgav en tredjedel av de intervjuade ensamstående 

kvinnorna att det var på grund av hälsoskäl som de valt att jobba deltid. Det framkom även att 

hälsoskäl var vanligast inom de yrkena med tunga arbetsuppgifter, till exempel 

tillverkningsarbete och serviceyrken. Att uppge att det var brist på annat arbete var även något 

som var vanligast för ensamstående kvinnor. De flesta av de som uppgav hemarbete som 

anledning för deltidsarbete hade inte barn under 12 år, det fanns enligt utredarna även ett 

samband mellan att ju fler barn kvinnorna hade desto mer sällan angav de hemarbete som det 

huvudsakliga skälet till deltidsarbete.36  

I tabell 3 redovisas att den absoluta majoriteten av de tillfrågade kvinnorna angav att de tyckte 

deltidsarbete var lagom eller att de ville vara hemma hos barnen. I och med att barnomsorgen 

fortfarande under 1970-talet var väldigt begränsad var det inte så konstigt att så många svarade 

att de var hemma med sina barn. Det som däremot kan konstateras är att de alternativen som 

högst andel svarat som anledningen till deltidsarbete, var just att vara hemma med barnen, samt 

hushållsarbete. Att det just var de kategorierna av uppgifter i hemmet som kvinnorna fortfarande 

utförde när hon inte lönearbetade, tyder på att det fortfarande fanns en koppling mellan den 

tidigare enförsörjarmodellen och att så många kvinnor valde att deltidsarbeta. Att majoriteten av 

männen som kvinnorna levde med heltidsarbetade tyder på att uppdelningen som gjorts inom 

 
36 SOU 1976:6, 64f.  
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familjen fortfarande följer det tidigare mönstret, med en primärförsörjare. De kvinnor som 

deltidsarbetade under 1970-talet var alltså bara sekundärförsörjare, vilket i och för sig är en stor 

skillnad mot att inte arbeta alls. Vidare finns det heller ingenting som säger att detta inom 

familjerna var något som inte båda makarna kommit överens om, snarare var det antagligen en 

överenskommelse inom familjen som föll naturligt. Däremot höll på det sättet de tidigare 

genusmönstren i sig och det kan tänkas att kvinnorna hade det svårare att ta sig ur gamla de 

gamla rollerna eftersom det fortfarande fanns en idé om att de var just kvinnorna som skulle ha 

det största ansvaret för hemmet.   
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Diskussion och slutsats 

 

Den statliga utredningen om deltidsanställdas villkor från 1976 visar att ungefär 600 000 av 

Sveriges kvinnor arbetade deltid då undersökningen genomfördes. De redovisar att de tre 

vanligaste yrkena var ”husligt” arbete, fastighetsskötsel och städning, samt hälso- och 

sjukvårdsarbete. Att det är just dessa tre yrkena som är de största bekräftar det som Hirdman 

menar med professionaliseringen av kvinnosysslor. Majoriteten av de deltidsarbetande kvinnorna 

arbetar med samma uppgifter som tidigare tillskrivits hemmafruns uppgifter i hemmet. Vidare 

illustrerar även detta de egna rummen som Hirdman diskuterar, eftersom de största yrkena för 

deltidsanställda var helt andra yrken än de för kvinnor. Att det under samma period som Sverige 

börjar bedriva en enligt Nyberg mer jämställd politik, också sker en segregering av 

arbetsmarknaden skapar en ny genusproblematik, där kvinnorna än en gång blir de som 

missgynnas. 

 Angående inkomster konstaterar utredarna att kvinnorna som deltidsarbetar inom de flesta 

yrken inte kan försörja sig på den inkomsten de tjänat i deltidsarbetet. Detta visar på att Sverige 

inte helt frångått det tidigare genuskontraktet eftersom kvinnan fortfarande behövde förlita sig på 

mannen för försörjning. Det var däremot inte helt ett enförsörjarhushåll, eftersom kvinnan 

faktiskt förvärvsarbetade. Catherine Hakim menar att det är vanligt hos de som väljer att 

deltidsarbeta att inkomsten inte räcker till för den egna försörjningen. Hon menar däremot att 

deltidsarbete är ett val som många gör för att de hellre vill prioritera annat i sina liv. Eftersom 

utredningen inte redovisar individernas reflektioner är det svårt att veta hur de resonerade kring 

detta. Det som däremot blir problematiskt är att det var en mycket större grad kvinnor som 

gjorde valet att deltidsarbeta än män, samt att det en ojämlikhet kopplad till kön fortfarande 

fanns på den svenska arbetsmarknaden. 

I utredningen redovisas även att den största andelen av de kvinnor som deltidsarbetar är del av 

familjer som har väldigt hög inkomst. Detta skulle kunna visa på en klassaspekt i vilka familjer 

som hade råd att kvinnan endast deltidsarbetade. Däremot redovisar inte utredarna till hur 

mycket av kvinnan respektive mannens lön som utgjorde familjeinkomsten, vilket gör att det blir 

svårt att dra en slutsats utifrån det. Eftersom utredarna dock poängterar att deltidsarbete gav 

mycket låga inkomster kan en dock anta att männens inkomster utgjorde en större andel av 

familjeinkomsterna än vad kvinnornas löner gjorde. För att återkoppla till teorin om 

enförsörjarmodellen skulle detta dock innebära att kvinnorna hade en lägre position än männen 

att förhandla ifrån dock antagligen en högre position än om de inte skulle arbetat alls.  
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Vidare visar även det som utredarna skriver om obekväma arbetstider att det finns tydliga 

kopplingar till det tidigare genuskontraktet. Detta eftersom de skriver att det oftast var kvinnorna 

i familjerna som arbetade på obekväma arbetstider, samt att kvinnorna då försummade sin sovtid 

då de arbetade kvällar eller nätter, samt tog hand om hem och barn om dagarna. Att det var just 

kvinnan som i de flesta fall fick göra dessa uppoffringar skulle också kunna tyda på att hon hade 

en lägre förhandlingsposition, men det är svårt att säga eftersom utredningen inte redovisar 

enskilda individers upplevelser. Det som däremot kan uttolkas är att de kvinnor som arbetade på 

obekväma arbetstider och vars makar arbetade dagtid, var tvungna att ansvara för de traditionella 

kvinnliga uppgifter om dagarna på samma sätt som hon skulle gjort om hon inte arbetade alls. En 

faktor som dock starkt påverkade familjernas valmöjligheter till att förlägga sina arbetstider, var 

att den svenska barnomsorgen fortfarande under tiden för utredningen var relativt småskalig. 

 Utifrån frågan om varför kvinnorna från första början valt att arbeta deltid har den högsta 

andelen tillfrågade kvinnor svarat att det var lagom/ville vara hemma hos barnen och den andra 

högsta andelen svarat att det var hushållsarbetet som gjorde att de ville jobba deltid. Att det är 

just dessa svarskategorier som har den högsta andelen svar, visar på att just traditionella 

kvinnosysslor var något som fortfarande höll kvinnor från att arbeta heltid, trots att de i princip 

hade möjligheten.  

Avslutningsvis är slutsatsen att det går att se det utbredda deltidsarbetandet hos kvinnor under 

1970-talet som en förlängning av det rådande genuskontraktet som var enförsörjarmodellen. 

Även om utredningen visar att kvinnor som förvärvsarbetade under 1970-talet steg markant, kan 

en hävda att kvinnorna endast fick ta del av arbetsmarknaden på männens premisser. Dessa 

premisser innebar ”egna rum” i och med utvidgningen av offentlig sektor, samt att tidigare 

kvinnosysslor blir till yrken, såsom Hirdman beskriver det. Då enförsörjarmodellen som 

genuskontrakt byggde på separation i arbetsuppgifter och utrymmen, fanns det tydliga samband 

mellan kvinnornas nya ”rum” och de tidigare.  

Även de deltidsarbetande kvinnornas löner visade på att de gamla mönstren hängde kvar, då 

kvinnan trots arbete fortfarande var beroende av mannens inkomst. Att det i familjerna föll sig 

naturligt att kvinnan var den som skulle deltidsarbeta ter sig inte jättekonstigt. Att detta var fallet 

visar dock på att det fortfarande fanns stora spår av det tidigare genuskontraktet och 

enförsörjarmodellen i uppdelningen primär- och sekundärförsörjare, samt att den 

jämställdhetsvåg som många hävdar sköljde över Sverige under 1970-talet fortfarande hade lång 

väg att gå.  
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