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9. Dela lika – från praktik till logistik 
Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet och 
Christine Hudson, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Inledning 
Hemarbetets fördelning mellan kvinnor och män kan beskrivas som en klassisk 
jämställdhetsfråga. Fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet samt lika 
ansvar och omsorg om barn har också ofta framställts som centrala för att 
kvinnor ska få lika stor möjlighet som män att både förvärvsarbeta och ha 
politiskt inflytande. Kort sagt har fördelning av hemarbete samt omsorg om barn 
betraktas som en central jämställdhetsfråga i svensk politik ändå sedan 
sjuttiotalet. Detta illustreras också genom att ett av de nationella målen för 
jämställdhet sedan nittiotalet varit att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor 
och män när det gäller det obetalada hem- och omsorgsarbetet. Frågan exempli-
fierar även hur den jämställdhetspolitiska diskussionen uppmärksammar sfärer i 
samhället som tidigare ansågs privata eller icke-politiska. Att det som pågår i den 
så kallade privata sfären med hem och barn måste betraktas i relation till hur det 
offentliga – som arbetsmarknad och politik – är organiserat. Samtidigt betraktas 
jämställdhetsfrågan idag ofta som passé och detta främst utifrån två skäl – att 
jämställdhet är något som redan anses uppnått samt att politiseringen av den 
privata sfären (likväl som den offentliga) delvis avpolitiserats i dagens nyliberala 
tal om valfrihet (se exempelvis Rönnblom 2009).  

I den här artikeln tar vi fasta på att förändring som på något sätt har gjorts till 
sann, att hemarbetet blir allt mer jämt fördelat mellan kvinnor och män, och 
visar att den inte överensstämmer med resultaten från vår enkätstudie. Vi har 
valt att lyfta fram tre aspekter som vi menar kan ge en mer komplex bild av 
hemarbetes fördelning mellan kvinnor och män än att enbart konstatera att den 
traditionella uppdelningen håller i sig. För det första vill vi ge en mer nyanserad 
bild av fördelningen av hemarbete genom att i analysen både separera ansvar för 
själva hemarbetet och ansvar för eventuellt hemmavarande barn, samt mellan 
det som konkret görs och det som kan kallas för logistik eller planering.  

För det andra diskuterar vi eventuella skillnader när det gäller ansvar för 
hemarbetet beroende på både individegenskaper som ålder och utbildning samt 
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kontextbaserade variabler som kommunstorlek och kommunens befolknings-
utveckling. Med andra ord har vi ambitionen att komplicera den dikotoma synen 
på kön genom att undersöka om betydelsen av kön förändras i relation till både 
andra egenskaper samt den plats man befinner sig på. Slutligen kommer vi 
också, i den utsträckning som materialet tillåter, att diskutera hur det är möjligt 
att förstå skillnaderna mellan kvinnors och mäns bedömningar av sin egen insats 
när det gäller hemarbete.  

I nästa avsnitt presenterara vi analysens teoretiska utgångspunkter samt 
relation till tidigare forskning om jämställdhet. Därefter presenteras de generella 
resultaten och dessa diskuteras sedan utifrån ovanstående tre aspekter. Artikeln 
avslutas en diskussion om hur vi kan förstå både stabilitet och förändring när det 
gäller hemarbetets fördelning mellan kvinnor och män.  

Utgångspunkter 
Det finns en bild av Sverige som världens mest jämställda land, ett land där 
jämställdhet inte längre är en politiskt intressant fråga eftersom det är ett 
tillstånd som redan uppnåtts (se exempelvis Carbin 2010, Magnusson et al 
2008). Denna bild är framför allt kopplad till de utmärkelser som Sverige fått, 
exempelvis i mätningar som FN genomfört när det gäller vilket land som det är 
bäst för kvinnor att leva i men är samtidigt också en bild som svenska politiker 
har valt att använda, och därmed reproducera, för att framställa Sverige i ett gott 
ljus exempelvis i EU-sammanhang. Vi vill inte på något sätt förneka att det skett 
förändringar i kvinnors, och även mäns, villkor och möjligehter de senaste trettio 
åren. Det som dock händer är att denna bild av Sverige som det jämställda landet 
gör det svårare att lyfta fram de problem som återstår att lösa, där exempelvis 
föreställningen om delat hemarbete och delat ansvar för barn mellan kvinnor och 
män är relativt enkelt att slå hål på vilket vår studie visar, men att detta samtligt 
är något som många människor inte längre ser som ett problem i ”det jämställda 
Sverige”. 

De frågor som är centrala i det offentliga talet om jämställdhet har framför allt 
handlat om delat ansvar för hem och barn samt om lika möjligheter för kvinnor 
och män på arbetsmarknaden. Dessa områden utgör också två av de fyra 
officiella jämställdhetspolitiska målen (de andra handlar om lika möjligheter till 
politiskt inflytande och makt samt frånvaro av mäns våld mot kvinnor). I 
debatten har framför allt delad föräldraledighet förts fram som en lösning på den 
så kallade ojämställdheten, och att detta också skulle leda till en jämnare 
fördning av hemarbetet. Samtidigt visar den statistik som förs av SCB att 
traditionella könsmönster gällande ansvar för obetalt arbete samt även uttag av 
föräldraförsäkring fortfarande i stor utsträckning domineras av kvinnor och att 
förändring går långsamt. Denna diskussion illustrerar också hur det svenska 
offentliga talet om jämställdhet präglas av heteronormativitet, jämställdhet 
handlar om kvinnor och män som lever i heterosexuella parrelationer och 
lösningen på ojämställdheten förläggs på hur ansvaret för barnen fördelas. 
Genom denna diskurs reproduceras också heternormativa, och även etno-
centriska, föreställningar om kön och familj (se Dahl 2005 och de los Reyes et al 
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2002). Den analys som vi genomför i det här kapitlet bygger på data där kvinnor 
och män lever tillsammans i en relation. Det är med andra ord fördelningen av 
hemarbete samt av omsorg om barn hos hetersexuella par med barn som 
analyseras. Det är alltså de ”etablerade jämställdhetsaktörerna” som studeras i 
detta kapitel. Med det vill vi också understryka att även om det är centralt att 
studera hur ansvaret för hem och barn fördelas mellan kvinnor och män som 
lever tillsammans bör detta betraktas som en av flera relationer som är centrala 
att studera – och förändra – om syftet är att skapa ett samhälle där alla 
människor har lika möjlighet att påverka, oavsett kön.  

Ansvar för hemarbete och ansvar för barn 
En första genomgång av det material som illusterar fördelningen av ansvaret för 
hemmet mellan kvinnor och män visar på en mycket tydlig traditionell 
fördelning i fråga om de flesta sysslor som vi har frågat om. Inköp av matvaror, 
matlagning och städning är sysslor som framför allt kvinnor utför men där inköp 
är den syssla som både kvinnor och män menar att de i högre uträckning delar 
på. Tvätt är den syssla som framför allt kvinnor ansvarar för, 70 procent av 
kvinnorna uppger att de ansvarar för tvätten i det gemensamma hemmet. 
Reparationer och underhåll är den uppgift som framför allt män ansvarar för 
medan trädgårdsarbete och betala räkningar verkar vara de sysslor som både 
kvinnor och menar menar att man delar på. En fråga som inte traditionellt 
brukar finnas med i studier av detta slag är vem som ansvarar för att hålla reda 
på bemärkelsedagar. Här visar resultatet att detta i stor utsträckning är kvinnors 
syssla, 66 procent av kvinorna uppger att det är de som har det ansvarat, medan 
54 procent av männen uppger att det är deras partner som ansvarar för 
bemärkelsedagar.   

Detta resultat illusterar också en annan tendens i materialet, nämligen att 
mäns och kvinnors svar skiljer sig åt när det gäller hur man uppskattar sitt eget 
repsektive sin partners ansvar för hemarbetet. Överlag menar vi att det är 
möjligt att urskilja tendenser till att män överskattar sin insats i hemmet medan 
kvinnor underskattar sin insats. Självklart är det inte möjligt att se detta på  
individnivå, materialet bygger inte på att båda parter i ett hushåll har svarat på 
enkätfrågorna, men det är dock intressant att notera denna skillnad som gäller 
de sysslor som framför allt kvinnor utför. Här är det också vanligare att män 
uppfattar arbetet som delat. I fråga om traditionellt manliga sysslor är det dock 
kvinnor som i högre grad uppfattar att detta är delat. Av detta kan man dra 
slutsatsen att informanterna förhåller sig till den norm om Sverige som världens 
mest jämställda land, en norm som i mångt och mycket handlar om att kvinnor 
och män delar lika när det gäller hemarbete och omsorg om barn. Att inte vara 
jämställd, att inte dela lika, blir en form av avvikelse från normen, för både 
kvinnor och män. Eftersom det dock i högre utsträckning verkar vara män som 
”övervärderar” sitt ansvar, också beroende på att de har huvudansvar för 
betydligt färre sysslor än kvinnor, bör också en annan möjlig förklaring lyftas 
fram. Tidigare forskning har visat att män i högre utsträckning överskattar sina 
insatser medan kvinnor tenderar att undervärdera sina (Reuben et al 2010). En 
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annnan viktig aspekt i detta sammanhang är att det arbete i hushållet som 
kvinnor har huvudansvaret för är det som i princip görs dagligen, medan det 
män gör handlar om större insatser som utförs mer sällan (exempelvis tvätt 
kontra fordonsvård) något som också innebär att kvinnors arbete framför allt 
syns när det inte görs, medan mäns arbete syns när det görs (se SOU 1997: 138). 
I det förra avsnittet pekade vi på hur den offentliga diskussionen om 
jämställdhet ofta har kommit att handla om lika fördelning av ansvar för barn, 
då främst i termer av vikten av att dela på föräldraförsäkringen.  Om vi sedan 
tittar på resultaten från enkäten, också med utgångspunkt från att ansvaret för 
barn är ett område som traditionellt kvinnor ansvarat för, så visar sig liknande 
tendenser som när det gäller ansvaret för hemarbete, dock inte med lika stora 
skillnader. De aspekter som inkluderats i frågorna om omsorg för barn är att 
hämta/lämna på förskola/skola/aktiviteter, hjälpa till med läxor, hålla reda på 
barnens aktiviter samt vård av sjukt barn. Det är framför allt när det gäller 
hämta/lämna barn på förskola/skola/aktiviteter som ansvaret är mest jämnt 
fördelat. Läxläsning och vård av sjukt barn är framför allt kvinnors ansvar. 
Jämförelsevis med fördelningen av hemarbete är det dock fler informanter (både 
kvinnor och män) som anger att man delar på ansvaret för olika ansvars-
områden. Störst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller ansvaret för 
barn hittar vi i ”logistikfrågan”. Det är framför allt kvinnor som har huvud-
ansvaret för att hålla reda på tider när det gäller barnens aktiviteter, exmpelvis 
att packa gympapåsen, här uppger både kvinnor eller män att de i lägre utsträck-
ning än övriga ansvarsområden när det gäller barnen delar på detta ansvar. 

Utifrån dessa resultat har vi sedan gått vidare med ambitionen att bryta ner 
materialet i relation till både kontext samt ett antal individegenskaper för att på 
så sätt få till stånd en mer komplex analys där kön inte är en diktotom variabel 
utan också kan kompliceras i relation till andra centrala samhälleliga aspekter 
som var man bor, inkomst, uppväxtmiljö/klass, utbildningsnivå, ålder samt om 
man har barn eller inte. För att kunna göra denna analys har vi skapat ett 
ansvarsfördelningsindex som består av tre olika index som mäter bedömningen 
av den egna insatsen för olika uppgifter i förhållande till partnerns ansvar; 
hemansvar, barnansvar samt traditionell fördelning (bedömning av i vad mån 
olika uppgifter i hemmet fördelas traditionellt mellan kvinnor och män i 
parförhållanden). Som traditionellt kvinnliga uppgifter har räknats inköp av 
matvaror, matlagning, tvätt, städning och att hålla reda på bemärkelsedagar 
m.m. Som traditionellt manliga uppgifter har räknats reparationer/underhåll, 
betala räkningar och fordonsvård. Som traditionellt delade uppgifter har räknats 
trädgårdsarbete.  

För alla tre index gäller en skala mellan 0 och 100. Värdet 100 innebär att 
man själv svarar för alla sysslor i hemmet och värdet 0 att partnern gör allt. Om 
hälften av uppgifterna fördelas traditionellt och häften icke-traditionellt, eller 
alla sysslor delas lika, blir värdet 50.  
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Tabell 9.1 Kvinnors och mäns bedömningar i fråga om eget ansvar för hemmet 
och barn samt i vad mån hemarbetet är traditionellt fördelat. 
Individegenskaper. 

 Hemansvar Barnansvar Traditionell 
fördelning 

Kvinnors 
bedöm-
ningar 

Mäns 
bedöm-
ningar 

Kvinnors 
bedöm-
ningar 

Mäns 
bedöm-
ningar 

Kvinnors 
bedöm-
ningar 

Mäns 
bedöm-
ningar 

Hemmavarande barn:     
0 62 50 - - 75 74 
1 58 51 66 44 73 73 
2 59 50 69 42 75 74 
3 eller fler 61 47 64 38 77 72 

Ålder:     
15-29 år 55 53 69 46 67 66 
30-49 år 60 51 66 40 75 72 
50-64 år 61 48 70 46 75 75 
65-85 år 64 50 - - 76 76 

Utbildningsnivå:     
låg 63 51 80 - 77 74 
medel 61 50 69 40 74 74 
hög 58 51 64 44 75 74 

Hushållsinkomst/år:     
Mindre än 200 000 67 57 - - 73 68 
200 001-400 000 60 50 69 46 75 74 
400 001-600 000 59 47 69 40 75 77 
Mer än 600 000 58 49 61 40 75 75 

Social uppväxtmiljö:     
Arbetarhem 61 50 67 40 74 74 
Jordbrukarhem 63 51 68 - 77 75 
Tjänstemannahem 56 50 68 48 74 73 
Högre tjänstem.hem - 50 - - - 73 
Företagarhem 61 49 - - 75 77 

Nuvarande hemmiljö:     
Arbetarhem 62 55 70 55 74 74 
Jordbrukarhem 67 59 - - 80 76 
Tjänstemannahem 57 55 63 55 74 74 
Högre tjänstem.hem 58 53 - 48 76 77 
Företagarhem 65 56 - 61 76 77 

Anmärkning: Värde redovisas ej i celler med färre än 25 respondenter. 
 
Resultaten visar att om man har barn eller ej bara har marginell betydelse för 
hur arbetet fördelas i hemmet och för hur pass traditionell fördelningen är. 
Däremot verkar ålder ha en viss betydelse genom att ansvaret för hemmet är 
jämnast fördelat i den allra yngsta åldersgruppen, här gör kvinnor och män 
också samma bedömningar. Traditionell fördelning av arbetsuppgifter är 
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vanligast i åldrarna över 30 år medan en något mindre traditionell fördelning 
råder bland ungdomar upp till 29 år. Om detta är svaren från kvinnor och män 
samstämmiga. Skillnaderna är dock inte så stora vilket också problematiserar en 
vanlig uppfattning om att förändring kommer att ske mer eller mindre av sig 
själv utifrån att nya generationer har nya mönster.  

Kvinnor med låg utbildning och som nu återfinns i familjer med låg inkomst 
och som inte kommer från tjänstemannahem tenderar att ha större arbetsbörda i 
hemmet (enligt kvinnorna). Några sådana skillnader finns dock inte att döma av 
männens bedömningar. Även de med de lägsta inkomsterna har något mindre  

Tabell 9.2 Kvinnors och mäns bedömningar i fråga om eget ansvar för hemmet 
och barn samt i vad mån hemarbetet är traditionellt fördelat. 
Kommuntyper. 

  
Hemansvar 

 
Barnansvar 

Traditionell 
fördelning 

Kvinnors 
bedöm-
ningar 

Mäns 
bedöm-
ningar 

Kvinnors 
bedöm-
ningar 

Mäns 
bedöm-
ningar 

Kvinnors 
bedöm-
ningar 

Mäns 
bedöm-
ningar 

Län:     
Västernorrlands län 61 50 70 45 75 75 
Jämtlands län 60 51 64 42 76 74 
Västerbottens län 61 49 66 40 75 74 
Norrbottens län 60 52 69 42 74 73 

Kommunstorlek:     
Små (-10 000 inv) 65 50 71 36 77 75 
Mellan (10 001-50 000) 62 51 70 43 75 74 
Stora (50 000 inv-) 59 50 65 42 74 73 

Kommunens befolknings-
utveckling 1970-2010     

Stark tillbakagång 64 51 75 41 75 74 
Måttlig tillbakagång 61 48 71 41 76 76 
Ökning 60 50 65 42 74 72 

Befolkningstäthet:     
Låg (0-2,0 inv/km2) 64 52 74 35 76 73 
Medel (2,1-10,0 inv/km2) 62 49 71 45 76 76 
Hög (> 10,0 inv/km2) 59 50 65 42 74 73 

Anmärkning: Värde redovisas ej i celler med färre än 25 respondenter. 
 

traditionell fördelning i ålderstruppen under 29 år. Männens bedömda arbets-
börda är däremot störst i familjer med låg inkomst. Störst ansvar för barn finns, 
enligt kvinnors bedömningar, för de med låg utbildning och i låginkomstfamiljer. 
Mäns bedömningar om deras ansvar för barn skiljer sig inte åt mellan olika 
åldrar, utbildningsnivåer eller sociala situationer. I övrigt finns förvånansvärt 
små skillnader i fråga om traditionell arbetsfördelning mellan olika åldrar, 
utbildningsnivåer, inkomstgrupper och sociala situationer. Snarare är det så att 
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kolumnen traditionell fördelning visar en relativt samstämmig bild oavsett 
individegenskaper.  

Inga egentliga skillnader råder heller mellan länen eller mellan olika 
kommuntyper. Kvinnors ansvar för hemmet är större i små, glesbygdskommuner 
än i större, tätare och expansiva kommuner, enligt kvinnors bedömningar. Mäns 
bedömningar uppvisar inga påtagliga skillnader mellan olika kommuntyper. 
Kvinnors ansvar för barn är störst i små glesbygdskommuner. I detta avseende 
är bedömningarna mellan kvinnor och män samstämmiga. Fördelningen av 
uppgifter i hemmet mellan kvinnor och män ser likadan ut i olika typer av 
kommuner. Inga skillnader t.ex. mellan städer, glesbygd, expanderande eller 
tillbakagående miljöer. Sammantaget kan konstateras att det ur ett terroriellt 
perspektiv är det inget som pekar på att det spelar någon större roll om 
informanterna bor i en stad eller på landsbygden. Det betyder också att de 
åsikter som ofta framförs om att landsbygden är ”mindre jämställd” än staden 
inte visar sig i vårt material (se Rönnblom 2002). Här vore det intressant att 
göra en jämföresle mellan norra Sverige och andra regioner, både mellan 
regionerna i sig och mellan olika typer av kommuner i de olika regionerna. 
Övergripande kan alltså konstateras att det trots vår ambition att komplicera 
analysen, både genom ett territoriellt perspektiv och genom aspekter som på 
något sätt kan sägas illustrera klass och ålder, eller annorlunda uttryckt 
komplicera variablen kön, så har inte detta gett något utslag. Det är kön som har 
den avgörande betydelsen för fördelningen av hemarbete och ansvar för barn. 

Slutsatser 
Resultaten av denna analys är föga förvånande. Ansvaret för hem och barn är 
fortfarande relativt traditionellt fördelat mellan kvinnor och män, även om våra 
resultat visar på tendenser till delat ansvar för barn i högre utsträckning än delat 
ansvar för hemmet. Detta motstäger dock den jämställdhetspolitiska idén om att 
delad föräldraförsäkring också kommer att leda till en jämnare fördelning av 
hemarbetet.  

Det är dock några saker som vi särskilt vill lyfta fram som intressanta. För det 
första visade det sig att varken territoriella aspekter eller vårt försök att 
komplicera kategorin kön genom att föra in andra individvariabler i analysen gav 
något större utslag. Oavsett om man bor i en stad eller på landsbygden, om man 
tjänar mycket eller lite, om man har hög eller låg utbildning så reproduceras 
traditionella könsmönster när det gäller ansvar för hem och barn. Vissa 
skillnader pekar på att kvinnor tar ett större ansvar för hemarbetet i mindre 
kommuner, men denna skillnad är inte särskilt stor. Utifrån att det ofta finns en 
föreställning om att välutbildade kvinnor och män i staden är mer ”mer 
jämställda” än lågutbildade kvinnor och män på landsbygden kan det därför vara 
värt att poängtera att dessa skillnader inte på något sätt är framträdande i vårt 
material. Som vi ser det kan dessa föreställningar iställe förklaras av domine-
rande diskurser om modernitet och utveckling kopplade till staden, och där 
jämställdhet betraktas som en del i denna (Rönnblom 2002). 
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För det andra blev det tydligt att de två frågor som vi ställde förutom de mer 
etablerade frågorna om ansvar för hemarbete och ansvar för barn, och som vi 
ställde med ambitionenen att försöka fånga det som kan kallas för icke-konkret 
eller logistiskt ansvar utifrån att det obetalda arbetet inte enbart handlar om 
faktiska sysslor utan även om att planera för dessa sysslor eller aktiviteter, gav 
ett intressant resultat. Det var dessa frågor som gav den tydligaste skillnaden 
mellan kvinnors och mäns ansvar och där kvinnor tar det största ansvaret. Vi har 
också sammanställt dessa två frågor i ett index med en skala melan 0 och 100. 
Värdet 100 innebär att man själv svarar för detta och värdet 0 att partnern gör 
allt. Detta index illustrerar tydligt den stora könsskillnaden när det gäller den 
logistiska dimensionen av hemarbetet.  

Tabell 9.3 Eget ansvar för bemärkelsedagar och att påminna/förbereda 
(indexvärden). 

 
 Ansvarsfördelning 

Bedömningar 
Bemärkel-
sedagar 

Påminna/ 
förbereda 

Kvinnors bedömning 84 83 

Mäns bedömning 23 21 

N 1742 464 
 

När vi även bröt ner resultan från detta index i relation till andra individuella 
karaktäristika respektive en territoriell analys framträder en intressant aspekt. 
Det finns ett tydligt samband mellan hushållsinkomst och ansvar för 
bemärkelsedagar. Kvinnors ansvar ökar och mäns minskar med stigande 
hushållsinkomst. Det finns ingen självklart förklaring till detta mönster men en 
möjlig tolkning är att en högre inkomst ofta är sammankopplad med en tydligare 
yrkeskarriär och att detta för kvinnor innebär att de måste arbeta hårdare också 
vara att uppfattas som en ”riktig kvinna” som tar ansvar för sociala relationer 
och inte enbart ser till sin egen karriär, medan män kan vila i att en ”riktig man” 
har rätt att låta jobbet gå före. För övriga är skillnaderna små, även om det går 
att göra en, mer anekdotisk, iakttagelse vilket är att Västerbotten sticker ut när 
det gäller mäns bedömningar av ansvaret för att påminna/förbereda. Väster-
bottniska män tar väldigt lite ansvar för detta i jämförelse med män i de övriga 
länen, något som inte minst är intressant att notera utifrån att Västerbotten och 
brukar framställa sig själv som ett jämställt län, framför allt utifrån att pappor i 
Västerbotten under flera år varit de som tar ut flest föräldradagar i riket. 

Slutligen finner vi det intressant att kvinnors och mäns värderingar av 
ansvaret för hem och barn skiljer sig åt i så pass hög utsträckning. Som vi 
tidigare nämnde finns det forskning som visar att män har en större tendens än 
kvinnor att överskatta sina insatser medan kvinnor i högre utsträckning 
underskattar sina men att detta resultat också kan vara kopplat till vilka sysslor 
som utförs. Vi ser därför denna aspekt som något som skulle vara intressant att 
gå vidare med i kommande studier, exempelvis genom att genomföra en studie 
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där både kvinnan och mannen i en heterosexuell parrelation värderar sitt ansvar 
för hem och barn. 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram vikten av att i kommande studier fortsätta att 
komplicera vad ansvar för hemarbete och barn ”är” genom att lyfta fram både 
faktiska sysslor och det vill har valt att kalla för logistiskt ansvar. Ofta tenderar 
jämställdhetsdiskussionen att hamna i vikten av att kvinnor och män delar lika 
på praktiska sysslor. Självklart är detta viktigt men många gånger är ansvaret för 
planeringen av sysslor och aktiviteter något som är konstant pågående och 
därmed inte kan ”bockas av” som genomfört. Logistiken blir en syssla som måste 
till för att övriga praktiska sysslor ska kunna genomföras, men samtidigt något 
som ofta är osynligt, även för parterna själva, och därmed inte räknas. Utifrån 
diskussionen om att det större ansvaret för det obetalda hemarbetet också 
tenderar att skapa större stress för kvinnor (se exempelvis Orth-Gomér et al 
1997) menar vi att det är centralt att lyfta fram denna ”mest osynliga del” av 
ansvaret för hem och barn. Om vi också tar fasta på den utgångspunkt som 
många gånger finns i diskussionen om jämställdhet – att kvinnors och mäns 
”privata situation” har betydelse för utformningen av det offentliga; för 
möjligheten att delta i politiska sammanhang och i arbetslivet på lika villkor – 
menar vi också att studier och diskussioner av detta slag i högre utsträckning bör 
tas in när vi diskuterar regional utveckling och norra Sveriges framtid. Kanske 
ett mer genomgripande arbete för att skapa lika villkor för kvinnor och män i 
norra Sverige är den nödvändiga pusselbiten för regionens framtid? 
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