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Faktisk förvärvsarbetstid 2011
- genomsnitt under veckans sju dagar

Källa: SCB ”Nu för tiden. En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11”, sid 40, 
omfattar alla (ej bara sysselsatta), avser enbart sammanboende personer.



Förändring i förvärvsarbetstid 1991 - 2011

Källa: SCB ”Nu för tiden. En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11”, sid 40, 
omfattar alla (ej bara sysselsatta), avser enbart sammanboende personer.



1976 2004

Mödrar 17 29

Fäder 41 39

Sammanlagt 58 68

Veckoarbetstid bland föräldrar 
till barn 0-7 år

Källa: Jörgen Larsson (2012) “Studier i tidsmässig välfärd – med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för 
småbarnsfamiljer”, del 2 “Om föräldrars tidspress”, sid 55-56



Deltid som kvinnofälla

• Mer hushållsarbete

• Mindre ekonomisk självständighet

• Sämre yrkesmässig utveckling

• Lägre pension



Heltid som mansfälla

• Mindre tid med barnen

• Ytligare relation till barnen



2 vägar till mer jämställda arbetstider

- längre arbetstid för mammor
- kortare arbetstid för pappor
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Längre arbetstid ger högre tidspress

Källa: Jörgen Larsson (2012) “Studier i tidsmässig välfärd – med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för 
småbarnsfamiljer”, del 2 “Om föräldrars tidspress”, sid  36



Delstudie 3:

Pappadeltid

En väg till högre tidsmässig 
välfärd och ökad jämställdhet?

Statistisk om 20 000 småbarnsföräldrar
(SCB:s arbetskraftsundersökningar)

Intervjuer med pappor
-14 deltidsarbetande 
- 5 heltidsarbetande



”En förälder har rätt till förkortning av 
normal arbetstid med upp till en fjärdedel 
för vård av ett barn som inte har fyllt åtta 
år.” (Lag 1978:410)



Angiven orsak till deltidsarbete
- föräldrar med barn 2-7 år och som arbetar 30-36 timmar



Föräldradeltid, pappadeltid, mammadeltid =

deltidsarbete pga barn



Föräldradeltid på 30-36 timmar, 
sysselsatta föräldrar med barn 2-7 år
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Möjliga strukturella förklaringar till varför 
pappor förvärvsarbetar mer än mammor 

• Pappor har högre lön än mammor



Inkomstbortfall pga föräldradeltid

Nettoinkomster Differens

Samboende/gifta

Båda arbetar heltid 36 400 kr

Mamma 30 timmar
Pappa  40 timmar 32 500 kr - 11 %

Mamma 40 timmar
Pappa 30 timmar 31 900 kr -12 %

Båda 30-timmarsvecka 28 000 kr - 8 400 kr

Ensamstående mamma

Heltid 17 000 kr

Medianheltidslön 2009:
- män 26 000 kr
- kvinnor 24 000 kr



• (Pappor har högre lön än mammor)

• Traditionell mansroll              lång arbetstid 
– huvudansvar för att ge familjen en hög levnadsstandard

– ”omanligt att arbeta deltid”

• Traditionell mammaroll              kort arbetstid
– huvudansvar för hem & barn skapar tidsmässig belastning

– mammans tillgänglighet ses som avgörande för barnets 
utveckling

• Heltidsnormen gäller i större utsträckning pappor

Möjliga strukturella förklaringar till varför 
pappor förvärvsarbetar mer än mammor 



Heltidsnorm
- stark förväntan om att arbeta heltid
- inga vana att hantera föräldradeltid
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Att arbeta pappadeltid innebär 
ett normbrytande

• Heltidsnorm

• Manlighetnormer

• Konsumtionsnormer



Pappadeltid är en klassfråga
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Motiv för pappadeltid hos 
intervjupersonerna

• Stressfri vardag

• Korta förskoledagar

• Närvarande papparoll



Pappadeltid – en framtida normalitet?
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Tidspolitik som gynnar pappadeltid

• Fler pappamånader

• Deltidsrätt för alla

• Inkluderande av pappadeltid i diskurserna 
om jämställdhet och livspussel

• Normförändring genom reform med 
ekonomisk ersättning för föräldradeltid

– från staten

– från arbetsgivaren



• Möjlighet: statlig ersättning till de som arbetar max 
35 timmar

– t ex 80 % av lönebortfallet

– t ex tills barnet fyller 3 år

• Individualiserat: ersättning fryser inne för den 
förälder som jobbar heltid

Aftonbladet 
120325



TCO-TIDNINGEN 130529

• Möjlighet: Arbetsgivaren ger viss ersättning till de 
som går ner till 35-timmarsvecka

– t ex 50 % av lönebortfallet

– t ex under 6 månader

• Kraftfullt sätt att luckra upp heltidsnormen för pappor



Tack för uppmärksamheten

www.jorgenlarsson.nu



Intervjuade normbrytare

• Heltid innan barn, nu 50-90 %

• Heltidslön 21 – 45 000 kr

• Flesta har tjänstemannajobb



Försvårande faktor:

Höga konsumtionsönskemål

• Villadrömmen

”Jag drömmer väl om hus ändå för jag är uppvuxen i villa /…/ det 
är det som är det riktiga boendet
/…/ gjort sådana prioriteringar att vi bor relativt litet och billigt så 
att vi har råd att inte jobba heltid. 

• Resedrömmar

”Vill komma ut och resa, det vill man göra. Det är inte helt lätt, 
man tjänar inte hur mycket som helst. Tre barn blir rätt dyrt att 
släpa iväg på resor.”



Vad underlättar pappadeltid?
• Minst genomsnittlig lönenivå
• Väletablerad på arbetet
• Reflexiv manlighet 
• Tydliga prioriteringar ihop med partnern avseende:

– jämställt föräldraskap
– tid framför konsumtion

• Lååååång pappaledighet
– förstärkt barnorientering
– erfarenhet av lägre inkomster

• Strategier:
– att själv se till att inte få för stor arbetsbörda
– bara byta jobb om deltid är OK från början
– flexibilitet med arbetstider
– tillgänglig via mobil/e-post
– väga tid och pengar mot varandra



Försvårande faktor:

Hög nödvändig konsumtion

Materiellt nödvändig 
konsumtion, t ex: 

– mat

– hyra

– räntor, avbetalningar

– tandläkarbesök

– hemförsäkring

– underhållsbidrag

– ev. bil

– …

Socialt nödvändig 
konsumtion, t ex: 

– mobil

– moderiktiga kläder

– födelsedagspresenter

– …


