
 

Rum, tid, arbete och pengar 

--------------------------------------------------------------------- 

Det konkreta är alltid en nödvändig del av jämlikheten. Vi kan lära oss de rätta orden och 
tankesätten men om vi inte faktiskt gör något i praktiken så har de ingen effekt. Här följer 
frågor och redskap för att behandla tid, rum, pengar och arbete. 

För att kunna tänka och tala öppet om t.ex. arbetsfördelning i hemmet krävs det att vi har en 
gemensam bild av situationen. Ofta kan vi ha olika uppfattningar om hur hushållsarbetet 
faktiskt är fördelat. Att ta reda på hur saker egentligen är, är då första steget till en jämnare 
fördelning.  

Om du är ensamförsörjande förälder kan även en klarare uppfattning om ens situation göra 
den enklare att hantera. Om det finns andra personer som deltar eller hjälper till i 
föräldraskapet kan övningarna nedanför göras tillsammans med dem. 

Verktyg: Checklista för jämställdhet 

Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne i 
Sverige har utvecklat en användbar checklista för en jämställd vardag där man kan se över 
fördelningen av ansvar och arbete. Fyll i checklistan själv och med din partner om du lever i 
ett parförhållande. 

http://www.familjeradgivarna.se/uploads/1/1/5/9/115931117/checklista-for-familjen-om-
ansvarsfordelning.pdf 

Inforuta: Omsorgsförsprång och trygg anknytning 

Både barn och vuxna mår i regel bra av att kunna knyta an till flera personer. Anknytning 
handlar om barnets förhållande till föräldrarna eller andra för barnet viktiga vuxna. Det 
påverkar barnet även senare i livet. En trygg anknytning hos barnet hör ihop med många 
hälsofaktorer, självförtroende och påverkar även relationer senare i livet. Ledorden i god 
anknytning är trygghet, nyfikenhet och närvaro. I parförhållanden spelar även parternas 
förhållande till varandra in för att skapa en trygg miljö för barnet.   

Att bygga en trygg anknytning tar tid. Det tar tid och tålamod att odla den nyfikenhet och tillit 
för varandra som anknytning bygger på. Om ena föräldern tillbringar mera tid med barnen 
kan denne också få ett slags “omsorgsförsprång”, dvs. en tryggare anknytning till barnet. Då 
kan den andra föräldern känna sig utanför och barnet kan få en svagare anknytning till 
denne.  

Det är svårt  att skilja närvaro från omsorgsarbete i familjen. Att sköta om sitt barns behov är 
att vara närvarande. På så vis gynnas också barnet av att flera föräldrar engagerar sig i att 
sköta om det.  

http://www.familjeradgivarna.se/uploads/1/1/5/9/115931117/checklista-for-familjen-om-ansvarsfordelning.pdf
http://www.familjeradgivarna.se/uploads/1/1/5/9/115931117/checklista-for-familjen-om-ansvarsfordelning.pdf


Trygg anknytning är en  viktig grund men är i sig ingen garanti för att man ska utvecklas till 
en trygg individ - samhället, medfödda egenskaper och slumpen påverkar också. Därför är 
jämlikhetsfrågor alltid också samhällsfrågor. 

Verktyg: Budget 

Man kan inte tala fördelning av tid och arbete utan att också nämna pengar. Fördelning av 
det ekonomiska är en kärnfråga i både jämställdhet och jämlikhet. Även här kan det vara 
nödvändigt att få en klar gemensam översikt av den ekonomiska situationen.  

Gör en budget för en månad. Om du delar föräldraskapet med en partner gör budgeten 
tillsammans och se hur rättvist pengarna är fördelade. Det finns många sätt man kan dela 
upp en familjs budget i ett parförhållande. Ni kan ha delad budget, var och en med egen 
budget eller en hybridversion.  

Marthaförbundet har gjort en budget för hushåll som kan användas för familjer. Fyll i en 
månad och håll ett öga på om ni båda anser att pengarna är jämlikt fördelade. Är du ensam 
förälder kan budgeten hjälpa dig för översikt över din vardag: 

https://www.martha.fi/vardagskunskap/budgetera-och-bokfor 

Inforuta: Ekonomisk ojämlikhet och osynliga utgifter 

Om ena föräldern blir mera hemma med barnet påverkar det ofta dennes löneinkomster, och 
på lång sikt pension. Dessutom kan det finnas osynliga utgifter som den ena föräldern inte 
känner till, t.ex. graviditetskläder under graviditeten.  

Hur vi spenderar våra pengar kan också vara olika. I Jämställdhetsbarometern som Social- 
och hälsovårdsministeriet publicerade 2017 framkom att kvinnor sätter större del av sina 
inkomster på familjen än män i parfamiljer. 

I vårt samhälle så hör pengar ihop med frihet. Du behöver en viss del ekonomisk resurser för 
att kunna vara självständig och ha en egen trygghet. Därför så blir pengar en viktig fråga i 
jämlikhetsarbetet, även om det kan vara något som det är svårt att tala om. 

Fallgropar 

Kontrollbehov och avsägande av ansvar 

Om ena föräldern tar mera hand om barnet kan den föräldern ha svårt att släppa in den 
andra i omsorgen. Det kan även vara så att den andra föräldern inte aktivt tar steget in och 
tar ansvar om sitt bar, och ofta kan det bli en ond cirkel. Man kan ha en bild av hur saker och 
ting borde göras, men då den ena föräldern gör saker på ett lite annat sätt kan det leda till 
oro. Här måste man ha tålamod för alla föräldrar gör saker lite olika och det behöver inte 
vara fel för det. För att båda ska må bra i ansvarsfördelningen behövs en aktiv 
kommunikation och ansvarstagande från båda parter. En kan även sakna tillit till sin förmåga 
som förälder och låta ansvaret glida över på den andra, vilket också kan  leda till en ojämn 
fördelning.  

Reflektionsverktyg: Tidspajen (länk) 

https://www.martha.fi/vardagskunskap/budgetera-och-bokfor


Märk ut på denna paj hur du tycker tiden är fördelad i ditt hem. Hur mycket tid finns för dig,  
din partner, ditt barn eller ditt husdjur? Ha din partner att fylla i samma. Jämför er upplevelse 
av tidsfördelningen. Om den är identisk eller om ni båda är nöjda - gratulerar! Om det inte är 
det, vad kan det bero på? Behöver något förändras och i så fall hur? 

Reflektionsverktyg: Ditt hem 

Rita ut en fyrkant. Detta representerar utrymmet i ditt hem. Märk ut hur mycket utrymme du 
upplever att du själv har. Gör samma för din partner, ditt barn, ditt husdjur. Ha din parterna 
fylla i samma. Jämför er upplevelse av rumsfördelningen. Om den är identisk eller om ni 
båda är nöjda - gratulerar! Om den inte är det, vad kan det bero på? Behöver något 
förändras och i så fall hur? 

 

Reflektionsfråga: Hushållsarbete är ett obetalt och viktigt arbete. På vilket sätt visar ni 
varandra uppskattning för det arbete som görs? 
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