Mor laver mad - far slår græs

Det er mor, der står for mad og pasning af børnene, viser en ny
undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Mændene hjælper
også til. Men her er det de fleksible opgaver , som at slå
græsplænen, og andre ”Gør det selv” opgaver, der kan klares i
weekenden. Kvinderne bruger dobbelt så megen tid på de huslige
opgaver, end kvinderne gjorde for 15 år siden.
Der er stadig markante forskelle på, hvordan kvinder og mænd
bruger deres tid. Mænd bruger mere tid på erhvervsarbejde end kvinder. Og forskellen bliver
større, når der kommer børn i familien. Kvindens tid til erhvervsarbejdet halveres, mens
manden typisk får lidt længere arbejdstid. Tiden til børn og familie tager kvinderne fra deres
erhvervsarbejde, mens mændene skærer ned på deres fritid.
Danske kvinder med små børn har mere erhvervsarbejde end andre europæiske kvinder.
Samtidig bruger de danske kvinder mindre tid på husarbejdet. Dette kan lade sig gøre, fordi
mændene bruger kortere tid på erhvervsarbejde og mere tid til opgaverne hjemme end mænd
i mange andre europæiske lande.
Selvom danske mænd bruger mere tid på husarbejde og familie end for 15 år siden, bruger
kvinder i dag dobbelt så meget tid som mænd på de regelmæssige opgaver som madlavning,
børn, rengøring og tøjvask. Mændenes indsats er primært rettet mod gør-det-selv,
havearbejde og andre opgaver, der kan klares i weekenden. Fordi kvinderne står for de fleste
daglige opgaver, bliver de mindre fleksible i forhold til erhvervsarbejde. Kvinder må fx gå
tidligere fra arbejde end mænd for at hente børn og købe ind. Om denne form for
arbejdsdeling er nødvendig for at få dagligdagen til at hænge sammen er et åbent spørgsmål,
men det tyder på, at kvinder og mænd supplerer hinanden ved at lave forskellige ting i stedet
for at gøre det samme samtidigt.
Socialforskningsinstituttet og Center for Ligestillingsforskning har stået for den undersøgelse
af, hvilken rolle tid spiller for ligestilling mellem kvinder og mænd, som her citeres. Danske
kvinder og mænd har i over 6.000 dagbøger fra 2001 registreret, hvad de laver en enkelt dag,
fra de står op til de går i seng. Den registrering er med til at danne grundlag for analyserne.
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