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Både kona og mannen
valgte å jobbe deltid ute
og hjemme. Resultatet
ble mer likestilling, bed-
re kjærlighetsliv og
framgangsrik karriere.
Tekst: Ingeborg Moe
imo@dagbladet.no

Historien er egentlig 30 år gammel.
Men sosiolog Margunn Bjørnholt
har leitet fram igjen 15 av de 16 pa-
rene som deltok i det banebryten-
de forskningsprosjektet på begyn-
nelsen av 1970-tallet, for å finne ut
hvordan det har gått med små-
barnsforeldrene som valgte å jobbe
deltid. Så langt har hun intervjuet
åtte av parene. 

Positivt for forholdet
Resultatene er oppsiktsvekkende
og går rett inn i debatten om tids-
klemmer, deltidsarbeid, likestil-
ling og barnehager:
h Parene ble mer likestilte av å dele
på inntekt, husarbeid og barnepass. 
h Arbeidsdelingen har vært posi-
tiv for kvinnenes karriere, og var
ikke noen hindring for mennenes. 
h Likestillingen var bra for kjærlig-
heten. Bare tre av de 15 parene er
skilt. 
h Alle oppgir at de har et veldig
godt forhold til barna sine. 
h Parene mener tida med deltids-
arbeid og delt arbeid i hjemmet da
de var småbarnsforeldre var vel-
lykket og har hatt stor betydning
for samlivet seinere. 

– Dette tematiserer mange av de
problemstillingene vi diskuterer i
dag. Problemet er ikke løst, sier
Margunn Bjørnholt.

Hun understreker at dette er
foreløpige resultater av et for-
prosjekt, som har fått støtte av
Barne- og familiedepartemen-
tet.

– Betyr det at deltid både for
mann og kvinne er løsningen på
tidsklemma?

– Det vet jeg ikke. Parene som
deltok sier at det å jobbe mindre
var viktig. De fikk mer tid. Men
deltid alene er ikke nok for likestil-
lingen. Hva det er som har gjort at
dette ble en suksess, bør det for-
skes videre på, sier sosiologen. 

Et pionerprosjekt
De 15 parene deltok i et opplegg fra
1971 til 1975 der både mannen og
kvinnen skulle jobbe deltid og dele
hjemmearbeidet. Det var nylig av-
døde Erik Grønseth, en av pionere-
ne i norsk famliieforskning, som
ledet forskningsprosjektet. 

– Man så for seg at også kvinnene
ville gå ut i yrkeslivet på den tida.
For å unngå at de skulle bli dob-
beltarbeidende, måtte man omfor-
dele husarbeidet og barneomsor-
gen, sier Bjørnholt.

I 1975 kom sluttrapporten «Også
mannen i deltid i yrkeslivet». 

– Den gangen ble prosjektet
oppsummert som vellykket.
Man slo fast at disse familiene

Tenk nytt om t
var mer likestil-
te enn andre, og
at arbeidsdelin-
gen hadde vært
positiv for for-
holdet, sier
Bjørnholt. 

I dag er parene i
60-åra med voks-
ne barn. 

– Noen fortsat-
te å jobbe deltid etter prosjektet var
over. Men selv der begge valgte å
jobbe heltid, oppgir de at tida med
deltid har betydd mye for deres vi-
dere liv. 

– De hadde stor glede av den-
ne tida. De var glade for at de
selv kunne passe barna. Og de
har veldig gode relasjoner til
barna sine, sier Bjørnholt. 

Bra for kjærligheten
Sosiologen mener det er viktig å få
fram at forsøket også var positivt
for forholdet mellom ektefellene. 

– Alle parene snakker om at
delt arbeid var en viktig del av
kjærlighetskontrakten deres,
og en viktig grunn til at ekte-
skapet har vart. 

– Det at mannen var hjemme og
deltok på lik linje med kvinnene
gjorde at de opplevde hverandre
som likeverdige. Og det var viktig
at kona var ute på samme måte som
mannen, sier forskeren. 

Hun lurte også på hvordan
det gikk med karrierene. 

– Langt på vei kan man si at ar-
beidsdelingen har vært karriere-
fremmende for kvinnene. Flere har
lederjobber i dag, sier Bjørholt.
Samtidig oppga ikke mennene at
deltiden hadde vært noe hinder for
dem på karrierestigen. For noen av
dem hadde «husfar-erfaringen»
blitt sett på som et pluss når de
søkte lederjobber. 

– En hake var at deltid går på
egen bekostning, ved at pensjo-
nen blir mindre, sier hun.

En snever debatt
– Men det er snakk om få per-

soner?
– Det spørsmålet vil alltid bli

reist ved kvalitative undersøkelser.
En kan ikke generalisere til resten
av befolkningen. Derfor mener jeg
det bør forskes videre på dette. Hit-
til har vi tenkt veldig begrenset om
likestilling. Man snakker mye om
barnehager og lengden på permi-
sjoner. Men det er snakket lite om
arbeidslivet. Å være to fulltidsar-
beidende foreldre med barn vil væ-
re en vanskelig utfordring langt ut-
over barnehagealderen. Derfor er
dette en interessant problemstil-
ling i forhold til sekstimersdagen. 

– Kan funnene skyldes at det-
te var «forsøkskaniner» og der-
for var spesielt opptatt av det-
te?

– Dette var spesielt motiverte
personer, og kanskje mennene
skilte seg ut på flere måter, ved at
de brøt med den tunge forventnin-
gen om å jobbe heltid, og ved at de
gikk inn i tradisjonelle kvinneopp-
gaver hjemme, sier Bjørnholt.

– Deltid bra for: h forholde

BARE PARK: Simen Tveitereid ville ikke at sønnen Thorvald ( 15 md.) skulle gå heltid i barnehage, og nøyer seg

– Det virker rått å sende han i 
Foreldrene til Thorvald (15
måneder) jobber deltid for
å få mer tid til ham. 

Tekst: Ingeborg Moe
imo@dagbladet.no

For en måned siden startet Simen
Tveitereid (34) debatten om karri-
erejag, tidsklemmer og barnehager
med debattinnlegget «Hva skal vi
med barn?» i Dagbladet. Selv har

frilansjournalisten valgt å jobbe
om lag femti prosent. Samboer Åse
Gunleiksrud (36) jobber også del-
tid. Hver mandag har hun fri fra
rådgiverjobben i Utdanningsde-
partementet. 

Ikke noe stress
– Vi bestemte oss før vi fikk
barn om at Thorvald ikke skulle
være i barnehagen hundre pro-
sent. Da ville få sett for lite til

han, sier Gunleiksrud. 
– Jeg synes det virker rått å sende

han ut tidlig om morgenen, og
hente seint om ettermiddagen. Da
blir det bare stress, og siden Åse
hadde vært hjemme i et år etter at
han ble født, syntes jeg det var na-
turlig at jeg skulle være hjemme.
Det hadde jeg også lyst til, sier
Tveitereid.

Nå er smårollingen i barnepark
fire timer hver dag. Da blir det lan-

Sosiolog
Margunn
Bjørnholt
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idsklemma
t h karrieren h barna

FAKTA

Deltid i Norge
h Hver fjerde arbeidstaker job-
bet deltid i 2001. 
h Åtte av ti deltidsarbeidere er
kvinner. 
h Det fleste menn som jobber
deltid er enten ungdom under
utdanning, eller eldre som
plusser på pensjonen. 
h Særlig gifte kvinner med
barn velger deltid over lengre
tid. For gifte kvinner øker del-
tidst-tendensen med ektefelles
inntekt og arbeidstid. Gifte
menn jobber som regel heltid
uansett hvordan kona jobber. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

med barnepark fire timer hver dag. Foto: Kristin Svorte

barnehagen tidlig om morgenen
ge morgener og ettermiddager
med faren hjemme på Adamstuen
i Oslo. 

– Hvordan fungerer det?
– Vi synes det fungerer bra. Vi

har ikke noe stress i hverdagen, sier
Åse Gunleiksrud. 

– Når man får barn, må man vel-
ge litt. Hva er viktigst? Karrieren
eller barna? Noen mener det er et
økonomisk spørsmål. Vi tjener litt
mindre, men det går fint. Vi tenker

litt mer på hva vi bruker pengene
på, sier Tveitereid. 

Paret er ikke overrasket over
funnene fra den 30 år gamle under-
søkelsen. 

– Det virker nokså åpenbart
at deltid fungerer. Det gjør at
det blir mer reell likestilling,
sier Gunleiksrud. 

– Hvis du er vant til å komme
hjem til middag hver dag, vet du
ikke hvor mye arbeid som ligger

bak. Jeg tror og at det reduserer fa-
ren for skilsmisser. I bunn og
grunn gjør det at får et mye mer be-
hagelig liv, sier Tveitereid. 

Økonomi og deltid
Han skapte storm med utspillet
sitt om de lange barnehagedagene
og karrierejaget blant småbarnsfor-
eldre. 

– Jeg leste om debatten som fo-
regår i Sverige. Der snakker de om

«deltidsfella», og at man taper pen-
sjonspoeng. Jeg synes det finnes
større feller enn denne. Det er ver-
re med vår fedregenerasjon som
angrer på at de ikke tilbrakte mer
tid med barna. 

– Når man begynner å snakke
om pensjonspoeng blir jeg litt
oppgitt. Det er jo ikke snakk om å
jobbe deltid bestandig, men i noen
år. Det er jo 30 år til vi går av med
pensjon, sier Tveitereid.

FAKTA

Ektefelle-delt arbeidstid
h Sosiolog Erik Grønseth skrev
i 1975 rapporten «Også menn
på deltid i yrkeslivet», et pro-
sjektet om ektefelle-delt ar-
beidstid.
h Ideen var at et system der
begge arbeidet deltid, skulle
være et kvinne- manns, og bar-
nevennlig alternativ til tradisjo-
nelle mønstre: «kvinne-hjem-
me/mann-ute», «kvinne del-
tid/mann heltid» eller «dob-
beltarbeidsfamilien» med beg-
ge i full tid og barna i barneha-
ge. 
h Antakelsen var at ektefelle-
delt arbeidstid skulle gi bedre
sjanser for reell likestilling i
hjemmet. 
h 13 kvinner og 12 menn svarte
ja på: «Vil De si ordningen med
begge i deltidsarbeid har virket
slik De håpet da dere begynte?
To av dem mente deltid skapte
problemer på jobben og flere
kvinner mente mannen gjorde
for lite hjemme. 
Kilde: «Også menn på deltid i
yrkeslivet». Universitetet i Os-
lo. 1975.

– Grunnlag for
å prøve seks-
timersdagen
Likestillingsdirektør Per Kristian
Dotterud mener funnene er
spennende og inspirerende.
– Dette er et lite materiale, men det
burde være grunnlag for å prøve ut
ulike løsninger, for eksempel med
sekstimersdagen. Dette inspirerer
til nye forsøk og nytenkning, sier
Dotterud, som synes funnene i un-
dersøkelsen fra 1970-tallet og for-
prosjektet til sosiolog Margunn
Bjørnholt er spennende. 

– Dette henger sammen med det
vi har hevdet: likestilling har posi-
tive effekter for forholdet. Jeg tror
en jevnere fordeling av oppgavene
er forebyggende for samlivsbrudd.
Å ha innsyn i hverandres arbeids-
mengde har betydning for samli-
vet. Det kan være tidsklemme-fo-
rebyggende, sier han. 

– Hvis man fordeler ansvaret for
omsorgen hjemme, er det ikke
overraskende at dette er karriere-
fremmende for kvinnene, sier han. 

– Men er deltid løsningen?
– Man kan jo sammenlikne med

sekstimersdagen. Vi vet dessuten
at i fasen med småbarn, kan det bli
mye for heltidsarbeidende foreld-
re. At begge jobber deltid vil kan-
skje bidra til at hverdagen blir let-
tere å hanskes med. Men man må
problematisere deltid hvis det be-
tyr at én jobber deltid og den andre
overtid. Det følger gjerne tradisjo-
nelle kjønnsrollemønster, sier
Dotterud.


