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Jobb og hjem
men hva med fritiden?

Ufformingen av dagliglivet er dels et resuitat av individuelle
prioriteringer og dels
av de rammer man
velger innenfor.
Sverige har tidligere
og mer aktivt enn
Norge lagt til rette for
en familieform med to
yrkesarbeidende
foreldre. Dette gjenspeiles i ulik bruk av
tid i de to land.
Svenske foreldre bruker mer tid til yrkesarbeid enn norske,
men bruker ikke mindre tid til husholdsarbeid. De har en noe
likere kjønnsdeling av
yrkes- og familiearbeidet, men mindre rom
for fritidsaktiviteter.
Det er sosialt samvær
som nedprioriteres.

Ragni Hege Kitterod

Både i Sverige og Norge er barnefamilienes hverdag vesentlig annerledes i dag enn for bare noen tiår siden. Etter hvert som stadig
flere modre har yrkesarbeid, er
problemer angående tidsbruk, tidspress og arbeidsdeling definert
som politiske tema. I denne artikkelen sammenlignes utformingen
av dagliglivet blant norske og
svenske foreldre. Forskjeller og likheter sees i lys av trekk ved landenes offentlige politikk.'
Prioriteringer mellom yrkesarbeid,
hjemmearbeid og fritid har selvsagt sammenheng med individuelle
valg og ønsker. Men valgene skjer
innenfor bestemte rammer. En
sammenligning av Sverige og
Norge er interessant fordi noe ulik
politikk i landene har lagt ulike føringer på kombinasjonen av yrkesog familiearbeid for foreldre. Tidsmønsteret i de to land beskrives på
grunnlag av undersøkelser av tidsbruk. Forst redegjøres for noen
trekk ved politikken som har betydning for barnefamiliers hverdag.
Den svenske modellen: Arbeid
for alle ute og hjemme

Politiske bestemmelser på flere
områder legger føringer på barnefamiliers dagligliv. God tilgang til
barnehageplasser gjør det for eksempel enklere å kombinere yrkesarbeid og barneomsorg, arbeidstidsbestemmelser angir yrkesarbeidets plass i hverdagen, og permisjonsordninger gir rom for fri i
forbindelse med omsorgsarbeid.
Sverige og Norge har mange felles
trekk når det gjelder politikk rettet
mot barnefamilier. Men det er også
forskjeller. Sverige var tidligere ute
enn Norge med en aktiv tilrettelegging for modres yrkesarbeid og
med offentlige initiativ for å få
menn til å engasjere seg mer i
familielivet. Landet har også hatt

en mer uttalt familiepolitikk. Idedlet om at begge foreldre har ansvar
for både forsørgelse og barneomsorg har stått sentralt. Internasjo
nah har det såkalte svenske eksp- rimentet med like rettigheter og LI(
arbeidsdeling mellom mor og fa
fått mye oppmerksomhet
(Sandquist 1990). Sverige var også
tidligere ute enn Norge med
argumentere for at arbeidstidspoi
tikken må utformes med tanke p;i
likestilling og familieliv (NOU
1987: 9A).
I Sverige vokste den såkalte tofor
sørgerfamilien fram ph 1960- og
1970-tallet (13jørnberg 1992a). Begrepet toorsørgerfamilien betegner en familieform hvor begge foreldre bidrar til forsørgelsen gjennom yrkesarbeid. økonomiske
oppgangstider og vekst i velferdsstaten gav stor etterspørsel etter
modres arbeidskraft.
Rekrutteringen av mødre til yrkes
livet ble støttet av en ideologisk debatt om likestilling mellom kvinner
og menn samt av en rekke offentlige tiltak som skulle lette tilpasningen mellom familie- og yrkesliv.
Særlig ansees omleggingen til individbeskatning på begynnelsen av
1970-tallet, den omfattende satsingen på offentlig barneomsorg og
innføringen av gode permisjonsordninger for foreldre som viktige
reformer (Lewis og Åström 1992).
Samme type reformer er etter
hvert gjennomført i Norge, men
norsk politikk har vært noe mer
tvetydig enn svensk når det gjelder
hvilken familiemodell man ønsker
å fremme (Leira 1993). Ordninger
som legger til rette for mødres yrkesarbeid kom senere enn i Sverige. Vi har ennå lavere barnehagedekning, særlig for barn under 3
år, og mindre omfattende permisjonsordninger for foreldre enn
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stor tyngde både i Sverige og
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Datagru
meni ngnin
1_
e i det fø
Samde er
og
basett
r av tidss-veenske
unde rsøkelse
gn
bruk fra 1990. Opplysningene er
samlet inn gjennom dagbøker
hvor et utvalg av personer har
notert sine gjøremal over en
periode på to døgn. Datairmsarn
lingen er spredt over fiere mane
der slik at undersøkelsene gir et
tverrsnittsbilde av dagliglivet
over året. Stort sett er det god t
sammenlignbarhet mellom de o
lands undersøkelser. I Norge
gikk datainnsamlingen over et
helt år. I Sverige ble sommeren
samt s tørre høytid r holdt utenfor. Til dette prosjektet
er det
e
laget en norsk datafil som dekker samme perioder som den
svenske. Opplysninger om
Sverige er hentet fra den svenske
publikasjonen fra undersøkelsen
(Rydenstam 1992).
Tidsbruken beskrives med glen
nomsnittstall. Både hverdager og
helger inngår i gjennomsnittene.
Tallene omfatter både personer
som har, og personer som ikke
har, utført en aktivitet i løpet av
en dag. Forskjeller mellom
norske og svenske foreldre kan
altså både skyldes ulikt antall
utøvere og ulik tidsbruk blant
dem som utfører aktivitetene.
-

vårt naboland. Norske modre ble
rekruttert til arbeidsmarkedet omtrent 10 år etter svenske og har
fremdeles noe svakere yrkestilknytning.
Ofte nevnes kortere normalarbeidstid som den mest familie- og likestillingsvennlige arbeidstidsreformen (NOU 1987: 9A). Ønsket om
6-timersdag har vært fremmet med

Norge. Begge land har imidlertid
satset på permisjonsordninger for

spesielle grupper, bl.a. foreldre,
framfor på generelle arbeidstidsforkortelser. Sverige har faktisk
noe lengre normalarbeidstid enn
Norge.
En beskrivelse av svenske foreldres
tidsbruk gir altså et bilde av dagliglivet i et land hvor mødre kom tidlig på arbeidsmarkedet og hvor
toforsørgerfamilien tidligere enn i
Norge ble etablert som den vanlige
familieform blant par. Hvilke konsekvenser har dette for familiens
aktivitetsmønster? Bruker svenske
foreldre mer tid enn norske i yrkeslivet, og hvilke følger har i tilfelle
dette for hjemmearbeid og fritid?
Sett med norske øyne har studier
av svensk dagligliv også interesse
fordi Norge nå på flere områder
har utviklingstrekk som ligner dem
som har funnet sted i Sverige.
Barnehagedekningen blir stadig
bedre, svangerskapspermisjonen
utvides og modre får sterkere
yrkestilknytning. Muligens kan
opplysninger om Sverige gi en
pekepinn om hvordan norske
familiers tidsmønster kan komme
til å arte seg i tiden framover?

Det er tidsmønsteret blant gifte/
samboende foreldre som belyses.
Vi ser både på småbarnsforeldre og
foreldre med større barn. Som
småbarnsforeldre regnes personer
som bor sammen med ektefelle eller samboer og som har barn 0-6 år
i husholdningen. Som foreldre med
skolebarn regnes gifte/samboende
med yngste barn 7-17 år. Både i
Sverige og Norge finnes selvsagt en
rekke ulike tilpasninger blant foreldre. Gjennomsnittene i det følgende dekker over denne variasjonen.
Poenget her er å belyse forskjeller
mellom landene, ikke å studere variasjon innen det enkelte land.

Typer hovedaktiviteter
gistreres vel 100 akriviite_
alt registreres
teri 2 Det er vanlig
skille me hovedgrupper.
m følgende
.

Yrkesarbeid: Inntektsgivende
arbeid, arbeidsreiser og pauser
a arbeidsplassen.
Hushoidsarbeid: Ubetalt hus-,
omsorgs- og vedlikeholdsarid 3
Utdanning: Undervisning, stuer, lekselesing.
Personlige behov: Søvn, måltider,
personlig
Fritid:
fritidsaktiviteter.
Attdr
ti et>uoppgitte aktiviteter

Tidsbruk: Lik hovedstruktur,
men også markerte forskjeller

Figur 1 viser hovedtrekk i svenske
og norske foreldres tidsbruk.
Førsteinntrykket er at det er store
likheter mellom de to land. Eksempelvis bruker både svenske og
norske småbarnsmødre i gjennomsnitt om lag 40 prosent av døgnet
til søvn, måltider og andre personlige gjøremål, omtrent 10 prosent
til yrkesarbeid, 30 prosent til husholdsarbeid og 15-20 prosent til
fritidsaktiviteter.
Men selv om hovedstrukturen i

tidsmønsteret er ganske lik, finner
vi, ved nærmere ettersyn, ganske
store forskjeller. Ved sammenlig-

ning av tidsnyttingsundersøkelser
er det viktig å være klar over at
selv små forskjeller er ganske betydelige. Eksempelvis vil en forskjell
på 1/2 time pr. dag innebære
ganske store ulikheter i dagliglivet.
Jevnt over har svenske foreldre
lengre arbeidsdager og mindre fritid enn norske. Disse forskjellene
diskuteres nærmere i det følgende.
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Figur 1: Tid til ulike aktiviteter opp
blant svenske og norske foreldre 40
med barn i ulike aldersgrupper.
Gjennomsnitt alle dager. 1990.
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mer tid til yrkesarbeid etter hvert
som barna blir større. Forskjellen
mellom svenske og norske mødre
med skolebarn er om lag 1 time pr.
dag (figur 1). Norske mødre er
fremdeles mindre veletablert på
arbeidsmarkedet enn sine svenske
medsøstre. Dette gir seg altså utslag i kortere gjennomsnittlig arbeidstid pr. dag i Norge enn i Sverige. Når forskjellene er mindre
markerte blant småbarnsmødre
enn blant mødre med eldre barn,
kan dette ha sammenheng med
Sveriges generøse permisjonsordninger som muliggjør omfattende
fravær for yrkesaktive foreldre.
For fedrenes vedkommende er det
bare blant foreldrene til de eldre
barna vi finner forskjeller i tiden
brukt til yrkesarbeid. Svenske fedre
med barn i skolealder bruker 6 timer og 3 kvarter pr. dag i yrkeslivet. Dette er om lag 1/2 time mer
enn norske fedre. Forskjellen i
yrkestid mellom svenske og norske
fedre med barn i skolealder har
trolig sammenheng med at Sverige
har noe lengre normalarbeidstid
enn Norge. Når det ikke er forskjeller blant fedrene til de yngste barna, kan dette, som for mødre, skyldes at lengre normalarbeidsdager i
Sverige oppveies av romsligere
permisjonsordninger.
...men like mye husholdsarbeid

Mer yrkesarbeid blant svenske
enn norske foreldre, ...

Svenske foreldre bruker mer tid i
yrkeslivet enn norske. Forskjellen
er særlig markert for mødre. Svenske småbarnsmødre bruker 2 timer
og 3 kvarter pr. dag til yrkesarbeid. Dette er om lag 3 kvarter mer
enn norske småbarnsmødre. Vi
minner om at tidsangivelsene her
ikke uttrykker arbeidstiden på en
typisk hverdag, men er gjennomsnitt hvor også helger og fridager
inngår. I begge land bruker mødre

Med mer yrkesarbeid kunne vi kanskje vente at svenske foreldre bruker mindre tid til arbeid med hjem
og barn enn norske. Også Sveriges
sterkere satsing på offentlig barnetilsyn, skulle peke i samme retning.
Svenske foreldre bruker imidlertid
like mye tid til husholdsarbeid som
norske (figur 2). Svenske småbarnsfedre bruker i gjennomsnitt 3
timer og 3 kvarter pr. dag til arbeid
med hjem og barn. Dette er 1/2 time mer enn norske småbarnsfedre.
Både i Norge og Sverige avtar tiden

til husholdsarbeid med barnas alder, men også blant fedre med
barn i skolealder utgjør forskjellen
mellom svenske og norske fedre om
lag 1/2 time daglig.
I begge land bruker mødre atskillig
mer tid til husholdsarbeid enn fedre, men forskjellene mellom mødres tidsinnsats i de to landene er
forholdsvis beskjeden. Mens norske
småbarnsmødre bruker 6 timer og
3 kvarter pr. dag til arbeid med
hjem og barn, bruker svenske mødre vel 7 timer. I begge land bruker
mødre med barn i skolealder daglig om lag 4 timer og 3 kvarter til
husholdsarbeid.
Til tross for mer yrkesarbeid, ser
det altså ikke ut til at svenske
foreldre i større grad enn norske,
skjærer ned på hjemmearbeidet.
Dette kan virke overraskende, men
tallene fra tidsnyttingsundersøkelsen støttes av familiestudier som
viser at svenske foreldre er sterkt
orientert mot hus og hjem
(Bjørnberg 1992b). Samtidig som
de ønsker uttelling i yrkeslivet
prioriteres barna høyt.
Ikke bare husholdsarbeidets samlede omfang, men også forholdet
mellom ulike oppgaver er forholdsvis likt i de to land.
Både for svenske og norske småbarnsmødre består husholdsarbeidet i hovedsak av vanlig husarbeid
og aktiv barneomsorg. Småbarnsmødre i begge land bruker om lag
40 prosent av sin samlede tidsinnsats i husholdet til hver av disse
aktivitetstypene. I begge land er
det først og fremst barneomsorgen
som reduseres når barna blir eldre,
mens tiden til husarbeid endres
lite. Både i Norge og Sverige har
fedres husholdsarbeid en annen
sammensetning enn mødres, med
relativt mindre vekt på vanlig hus-
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Typer husholdsarbeid
I tidsnyttingsundersøkelser
skilles mellom følgende typer
husholdsarbeid:
Vanlig husarbeid: Matlaging,
oppvask, rydding, rengjøring,
vask og stell av tøy, produksjon
av matvarer til eget bruk.
Vedlikeholdsarbeid: Hagearbeid,
stell av kjæledyr, byggearbeid,
oppussing, vedlikehold og reparasjoner av utstyr.
Omsorg for egne barn: Pass, stell
og hjelp til barn, følging og henting, hjelp til lekser, lek, samtaler og høytlesning.
Omsorg for andre: Hjelp til
voksne i egen husholdning og til
personer utenfor husholdningen.
Kjøp av varer og tjenester:
Innkjøp, besøk hos lege, tannlege o.l., besøk på offentlig
kontor, andre ærend.
Annet husholdsarbeid: Annet
ulønnet arbeid for egen eller
andres husholdning. Reiser i
forbindelse medhusholdsarbeicl

Figur 2: Tid til ulike typer
blant svenskee og
nhusholdsarbeid
o r ske
med barn i ulike
foreldre
aldersgrupper. Gjennomsnittaie
le
dager. 1990. Timer og minutter
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Travlere dager, men likere
arbeidsdeling blant svenske
foreldre

Ved å se forpliktelser i yrke og
hjem under ett får vi et inntrykk av
grad av travelhet. Summen av tid
til yrkes- og hjemmearbeid kalles
her samlet arbeidstid. Svenske foreldres dagligliv er mer preget av
forpliktelser enn dagliglivet blant
norske foreldre. Forskjellen er særlig stor for småbarnsmødre og
blant foreldre med barn i skolealder (figur 3). Svenske og norske
småbarnsmødre har en samlet arbeidstid på henholdsvis 9 timer og
50 minutter, og 8 timer og 3 kvarter pr. dag. Når det gjelder foreldre
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med skolebarn, har norske fedre og

mødre en samlet arbeidstid på om
lag 8 1/2 time pr. dag, mens svenske fedre og mødre har en samlet
arbeidstid på om lag 9 1/2 time pr.
dag.
Både i Sverige og Norge har likestillingspolitikken de siste tiårene
hatt som målsetting å fremme lik
kjønnsmessig arbeidsdeling av
både yrkes- og hjemmearbeid.
Tidsbruksundersøkelsene viser
imidlertid at begge land fortsatt
har en langt mer tradisjonell ar-
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beidsdeling enn det som er likestillingspolitikkens mål. Selv om mødre og fedre har omtrent like lang
samlet arbeidstid (figur 3), disponerer de arbeidsinnsatsen forskjellig. Graden av likedeling av det
ulønnede arbeidet måles ofte ved å
se menns tid til husholdsarbeid i
prosent av kvinners. 4 Omvendt kan
kvinners tid til yrkesarbeid, målt i
prosent av menns, brukes som mål
på likedeling av yrkesarbeidet.
I Sverige bruker småbarnsmødre
43 prosent av den tiden småbarnsfedre bruker i yrkeslivet (tabell 1).
Blant foreldre med skolebarn er
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yrkesarbeidet jevnere fordelt. Her
utgjør mødres tid 70 prosent av
fedres. Men selv om yrkesarbeidet
er skjevt fordelt i Sverige, er
kjønnsforskjellene mindre enn i
Norge. Norske småbarnsmødre
bruker bare 30 prosent av den tiden fedre bruker til yrkesarbeid,
mens mødre med skolebarn bruker
59 prosent av fedres tid. Når forskjellen i yrkestid er mindre i Sverige enn i Norge, skyldes dette,
som vist tidligere, i hovedsak at
svenske modre arbeider mer enn
norske mødre.
Også kjønnsdelingen av husholdsarbeidet er noe jevnere i Sverige
enn i Norge. Svenske småbarnsfedre bruker 52 prosent av den tiden svenske småbarnsmødre bruker til husholdsarbeid, mens andelen blant foreldre med skolebarn er
60 prosent (tabell 1). I Norge er
andelene lavere både blant småbarnsforeldre og foreldre med skolebarn. Her utgjør fedres tidsinnsats i husholdet 47 prosent av
mødrenes i småbarnsfasen og 51
prosent når barna blir stone. Når
husholdsarbeidet er noe jevnere
fordelt i Sverige enn i Norge, har
dette sammenheng med at svenske
fedre bruker mer tid til husholdsarbeid enn norske.

Mindre tid til sosialt samvær i
Sverige

Med stone tidsinnsats i yrkes- og
familieliv har svenske foreldre
mindre rom for andre aktiviteter
enn norske. Bruken av den arbeidsfrie tiden er til en viss grad et
spørsmål om prioriteringer. Man
kan redusere tiden til søvn,
der og personlig pleie for å få mer
plass til fritidssysler, men det er
også klare grenser for hvor mye
slike gjøremål kan skjæres ned. Vi
finner da også små forskjeller mellom norske og svenske foreldre på
dette området (figur 1). Lengre arbeidsdager blant svenske foreldre
gir seg først og fremst utslag i
mindre fritid.
Både i Sverige og Norge bruker
småbarnsforeldre noe mindre tid
til fritidsaktiviteter enn foreldre
med stone barn, men uansett barnas alder er det forskjell i fritidens
omfang i de to land (figur 4). Mens
norske småbarnsmødre bruker
nærmere 5 timer pr. dag til fritidsaktiviteter, bruker svenske småbarnsmødre snaut 4 timer. Også
blant modre med barn i skolealder
er det en forskjell på om lag 1 time
pr. dag mellom Sverige og Norge i
fritidens omfang. Omtrent samme
monster finner vi blant fedre.
I begge land er det to typer fritidsaktiviteter som dominerer - fjernsynsseing/radiolytting og sosialt
samvær. Daglig går over 1 time til
hver av disse aktivitetstypene, og
sammenlagt utgjør de vel halvparten av den samlede fritiden. Mens
de fleste fritidsaktiviteter har omtrent like stort omfang i de to land,
bruker svenske foreldre mindre tid
enn norske til sosialt samvær. Så
godt som hele forskjellen i mengden samlet fritid ligger her. Uansett barnas alder bruker norske
mødre om lag 2 timer pr. dag til
sosialt samvær, mens svenske mod.

7141561J 1: Likhetsgrad arbeidsdeling mellom fedre og modre i
Sverige og Norge. 1990

00
40

Sverige

Norge

YRKESARBEID
Modres tid i prosent
av fedres
barn 0-6 år
barn 7-17 år

43
70

30
59

HUSHOLDSARBEID
Fedres tid i prosent
av modres
barn 0-6 år
barn 7-17 år

52
60

47
51

Typer fritidsaktiviteter
Folgende aktivitetstyper regnes
som fritid:
Idrett og friluftsliv: Trening, fotturer, skiturer og andre turer.
Fjernsyn og radio
Lesing: Lesing av boker, aviser,
ukeblad o.l.
Sosialt samvær: Samtaler, selskap, privatbesøk, restaurant- og
kafébesøk, andre sosiale sammenkomster.
Hobbyer ogforeningsaktiviteter
Underholdning: Kino-, teater- og
konsertbesøk, besøk på idrettsarrangementer, annen underholdning.
Annen fritid: Andre fritidsaktiviteter, avslapping og hvile.
Reiser til og fra ulike aktiviteter.

re bare bruker litt over I time.
Både i Sverige og Norge er fedres
fritidsmønster noe mindre preget
av sosialt samvær enn modres,
men også for fedres vedkommende
er det betydelige forskjeller i sosial
samværstid i de to land, om lag 40
minutter pr. dag.
Det finnes ikke andre studier som
direkte sammenligner dagliglivet i
de to land. Kvalitative studier av
svenske foreldre stoner imidlertid
inntrykket av at omfattende yrkesog familieengasjement innebærer
forholdsvis begrenset rom for sosialt liv utenom jobb og hjem, samt
utstrakt rasjonalisering og strukturering av tilværelsen (Biornberg
1992b). Moderne svenske familier
er svært tidsbevisste og legger vekt
på god tidsutnyttelse. fritiden
rasjonaliseres. Omkostningene er,
hevder Bjørnberg, mindre rom for
spontant samvær og kontakter i
nabolaget. De fleste fr mve av sitt
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Tidsbruk

Forskyves samværsmonsteret
fra vennekrets mot yrkesliv?

Figur 4: Tid til ulike fritidsaktiviteter blant svenske og norske
foreldre med barn i ulike aldersgrupper. Gjennomsnitt alle
dager. 1990 . Timer og minutter
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Kilder: Tidsnyttingsundersokelser fra Norge
og Sverige

sosiale behov dekket i yrkeslivet.
Dermed blir det mindre behov og
mulighet for samvær utenom familie og jobb. Dette er trolig tilfelle
også for mange norske foreldre,
men ettersom svenske foreldre bruker mer tid til yrkesarbeid enn
norske, både ved at flere er yrkesaktive og ved lengre arbeidstid
blant de som jobber, ser det ut til
at mønsteret foreløpig er mer utbredt i Sverige.

Både i Sverige og Norge har familie- og likestillingspolitikken i større grad tematisert forhold vedrørende yrkes- og hjemmearbeid enn
fritidens omfang og innhold. Sammenligninger av norske og svenske
foreldres tidsmonster kan imidlertid tyde på at en politikk som fremmer fulltids yrkesarbeid blant begge foreldre, også har konsekvenser
for fritiden. Det ser ut til at svenske
foreldre har mindre behov og mulighet for samvær i fritiden enn
norske. Resultatene peker i retning
av at høy yrkesaktivitet for begge
foreldre kan innebære en dreining
av samværsmønsteret fra nabolag
og vennekrets og over mot yrkeslivet. 5 Yrkesarbeidet har selvsagt alltid hatt betydning utover det å være en ren inntektskilde, men muligens kan toforsørgerfamilien medføre en forsterkning av arbeidsplassens rolle som sosial arena?
1. Artikkelen er basert på et analyseprosjekt med arbeidstittel Offentlig politikk og
dagligliv. Tidsbruk og arbeidsdeling blant
norske og svenske foreldre. Prosjektet er
finansiert av Barne- og familiedepartementet. Rapporten planlegges publisert våren
1995.
2. De som deltar i undersøkelsen noterer
sine gjøremål med egne ord. Aktivitetskoder tilordnes i ettertid.
3. Husholdsarbeid skilles fra fritidsaktiviteter og personlige gjøremål ved hjelp av det
såkalte tredjepersonskriteriet. Oppgaver
som i prinsippet kan overlates til andre,
enten i eller utenfor husholdningen,
regnes som husholdsarbeid.
4. Da vi ikke har tall på husholdsnivå, vises
arbeidsdelingen blant foreldre ved å se
tidsbruk blant mødre som gruppe i forhold
til tidsbruk blant fedre som gruppe.
5. Det kan også tenkes at svenske foreldre
i større grad enn norske legger samværsog besøksvirksomhet til sommermånedene
og høytidene. Sverige har lengre lovfestet
ferie enn Norge, og mange arbeidstakere
har avtaler om bedre ordninger enn det

som er lovfestet. Ettersom ferier var holdt
utenfor i undersøkelsen, har vi ikke opplysninger om tidsmønsteret i sommermånedene.
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