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Forening af arbejds- og familieliv – hvordan?
Nogle gange bliver livet bare for meget. Det sker endda oftere end ”nogle gange”, 
for den moderne model for, hvordan man klarer sig, har faktisk indflydelse på alting. 
Og det har den uanset ens arbejds- eller boligsituation eller sociale status i øvrigt.

Vi han alle kun ét liv, men egentlig er der flere liv: liv med den nærmeste familie, 
med arbejde, med slægtninge, måske endda med familiemedlemmer, som har brug 
for pleje. Der er dog kun 24 timer på ét døgn eller cirka lige så mange, som man har 
brug for at leve et liv.

Hvordan? Hvordan? Hvordan?

Hvordan kan jeg leve mit ene liv sådan, at alle de andre liv også får plads i det?

Hvordan skal jeg klare udfordringen fra den moderne verden og samtidig finde tid 
til mig selv?

Hvordan opfylder man samfundets forventninger og det praktiske livs nødvendig-
heder sådan, at ens ene liv ikke går i tusind stykker?

Hvordan kan jeg finde tid til at slappe af og til at udløse de ophobede spændinger, 
hvis alle 24 timer allerede er optaget?

De klogeste hoveder i Europa har prøvet at finde svar på disse spørgsmål, hvilket er 
lykkedes for dem. Den officielle navn på denne proces er ”Forening af arbejds- og 
familieliv”, og selvom det kan lyde lidt officielt, er forening af arbejds- og familieliv et 
fungerende system, der bliver bedre og bedre hele tiden, og som ikke lader nogens 
liv blive kørt over i rotteræset.

En for alle, alle for én!
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Vi lever vores individuelle liv hver for sig, men i samfundslivet er vi alle sammen. Og 
jo bedre balancen er mellem dit familieliv og dit arbejdsliv er, desto mere effektivt 
fungerer samfundet som helhed. Det er en enkel og let begribelig sammenligning, 
men den dækker over noget, der er af stor betydning for os alle.

Balance mellem arbejds- og familieliv indebærer, at der ikke skal findes krav og 
konflikter mellem disse to vigtige livsfærer, som strider mod hinanden. Familien 
får tilstrækkelig med opmærksomhed uanset dine arbejdsmæssige forpligtelser og 
omvendt. Balancen mellem arbejds- og familieliv har ofte er meget mere grund-
læggende indflydelse på os, end vi kan forestille os: Både vores psykiske og fysiske 
helbred afhænger direkte af, og i hvilken udstrækning vi er i stand til at synkronisere 
samtlige elementer i vores liv. 

Hjælpen er nærmere, end du tror
I vores tid behøver ingen at sidde alene med sine bekymringer. Mennesker er for-
skellige, og det er deres problemer givetvis også – nogle arbejder for meget og er 
tvunget til at have to ansættelser, andre har familiemedlemmer, som har brug for 
ekstra pleje, og nogle har problemer med at finde tid til børnene eller til sig selv.

Disse bekymringer har dog alle noget til fælles: De kan føles uanset køn eller alder 
og kan ramme os alle. Oftest lige netop, når vi mindst venter dem – eller har brug 
for dem.

Farvel til middelalderen

Indtil for ikke så længe siden sad folk – om de ville det eller ej - alene tilbage med 
deres problemer. Princippet om, at ”enhver er sin egen lykkes smed” var gældende, 
og den, der stod tilbage i det vanvittige rotteræs, måtte selv sørge for at klare sig.

I dag har de europæiske samfund pligt til at hjælpe mennesker. Denne pligt er ikke 
blot en tom floskel, men lov, som EU-medlemsstater skal overholde. 

Mange ved ikke, at samfundet har pligt til at hjælpe mennesker med at forene 
arbejds- og familieliv. Samfundet er dig selv, dine familiemedlemmer, din chef og 
dine kolleger, din kommune og statens juridiske myndigheder. Derfor er det vigtigt 
at forstå, hvilke rettigheder du har, og hvilke ydelser, samfundet skal stille til rådig-
hed for, at arbejds- og familieliv kan forenes.
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Tre ting, som du skal vide nu og her
Sig noget

Hvis du har svært ved at få dit arbejds- og familieliv til at fungere, skal du bede om hjælp. 
Bekymringer og problemer kan være forskellige, men alle har ret til at søge at løse dem.

Tænk igennem, hvad det er, der giver anledning til de største problemer i dit liv, og 
tal om det. Tal med dine familiemedlemmer. Tal med dine nærmeste. Tal med dine 
venner. Tal med din arbejdsgiver. Tal med dine kolleger. Tal med din kommune.

Når du har store bekymringer, er der hjælp at hente. Din kommune har pligt til at 
rådgive dig og informere om mulige støttemuligheder. Din arbejdsgiver har pligt 
til at vise dig imødekommenhed i en krisesituation. Børnehaver skal hjælpe dig, 
selvom dit barn ikke har en plads dér.

Hvis samfundet har afsat ressourcer til hjælp, bør du tage imod dem. Det vigtigste 
er at tale om problemerne – bare det at tale om sagen tager noget af brodden af 
problemerne.

Kend dine rettigheder

Det kan godt være, at du ikke kender dine rettigheder, men derfor har du dem alli-
gevel. Find ud af, hvad dine rettigheder er, og her hjælper det endnu en gang at 
tale om sagen. Tag kontakt til folk, der ved noget om tingene, og undersøg, hvilken 
hjælp du kan få i forbindelse med forening af arbejds- og familieliv. Du kan blive 
overrasket over, hvor let det kan være at løse et mindre problem, som du har opfat-
tet som uoverstigeligt.

At kende sine rettigheder kan være det første skridt til at komme ud af et kritisk 
punkt i ens bekymringer.

Hav tillid til samfundet, men brug din fornuft

Grundig og fungerende hjælp er en god støtte ved forening af arbejds- og familieliv. 
At tale om problemerne og kende dine rettigheder, gør dit liv lettere at leve – nogle 
gange er det dét, der gør livet muligt at leve. I mange familier er ubalancen mellem 
det personlige liv og arbejdslivet vokset så stor, at den kvæler selve livet.

På den anden side er det vigtigt at vide, at når man løser et problem, er det let at 
skabe et andet.



5
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

Se også: 
Anbefalinger til personer, der passer familiemedlemmer 

Anbefalinger til arbejdspladserne 

Anbefalinger for arbejdsgivere 

Anbefalinger for entreprenører eller serviceleverandører

Anbefalinger til kommunerne 

Anbefalinger til skoler og børnehaver 

Anbefalinger til politikere og til dem, der udformer  
politikken 

Det er for eksempel ikke forbudt at holde op med at arbejde, men en sådan beslut-
ning kan være ødelæggende for familieforholdene, den pension du kan få i frem-
tiden og så videre. Når man overvejer et skridt, bør man tænke igennem, hvordan 
man bedst muligt kan anvende det for at løse problemerne. 

Bag de flotte ord findes der mange  
praktiske muligheder
I EU har man i 2022 indført direktivet om forening af arbejds- og familieliv. Hensig-
ten med direktivet er at øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet, motivere 
mænd til at benytte sig af orlovsmuligheder og fleksibel arbejdstid samt gøre det 
muligt for alle at få støtte til pleje af familiemedlemmer med plejebehov.

Flotte ord, der faktisk dækker over mange en række muligheder, som langt fra er 
små. Det er vigtigt at finde disse muligheder, og det kan man ved at sætte ord på 
sine bekymringer, kende sine rettigheder og bruge sin fornuft.
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ANBEFALINGER TIL PERSONER,  
DER PASSER FAMILIEMEDLEMMER
Små børn og ældre mennesker har brug for støtte fra deres familier. Alle kan ram-
mes af alvorlig sygdom eller ulykker. Det kan medføre, at et familiemedlem ophører 
med studier eller lønarbejde, men sådan behøver det ikke at være.

Du skal vide, at du har en række forskellige rettigheder med henblik på at sikre, at 
dit arbejdsliv ikke behøver at ophøre, fordi du skal passe et familiemedlem.

Du kan have ret til ekstra feriedage til pasning af nærtstående. Hvis det ikke er til-
strækkeligt, kan du forhandle med din arbejdsgiver om en kortere orlov uden løn 
eller om mulighederne for en mere fleksibel varetagelse af dine arbejdsopgaver. 
Det er vigtigt, at du er klar over, at du ikke behøver at ophøre med at arbejde, fordi 
et familiemedlem har behov for pasning. 

Hvis du beder din arbejdsgiver om mulighed for at mere fleksibilitet på dit arbejde 
eller orlov uden løn eller deltidsarbejde med henblik på varetagelse af familiefor-
pligtelser, skal arbejdsgiveren overvejer dine forslag og forklare dig, hvis det på 
grund af arbejd skarater ikke er muligt at gøre det mere fleksibelt. Arbejdsgiveren 
skal tilbyde andre alternativer – det bedste er at finde løsninger sammen. 

Du skal vide, at dine kolleger ikke må behandle dig nedsættende, fordi du arbejder 
på nedsat tid på grund af pasning af et familiemedlem. Det gør dig ikke til en mindre 
værdifuld medarbejder. Det er arbejdsgiverens pligt at organisere arbejdet sådan, 
at dine opgaver fordeles retfærdigt blandt de andre medarbejdere, samt at disse 
modtager en rimelig betaling for udførelsen af disse. 
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Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at lytte til dine synspunkter, eller hvis arbejdsgive-
ren behandler dig dårligere, udelukkende fordi du har familieforpligtelser at vare-
tage, kan der i visse tilfælde være tale om diskrimination. I forhold til diskriminering 
bør du søge råd og vejledning hos Ligebehandlingsnævnet. 

Det giver mening også at gennemtænke, hvad konsekvenserne af en ændret 
arbejdssituation kan blive for dig i det lange løb. Kan man f.eks. involvere andre 
familiemedlemmer, så belastningen på en person ikke bliver for stor, og dennes 
afbræk fra arbejdslivet ikke bliver for langt? Er det sammen med kommunen muligt 
at finde en løsning, sådan at belastningen med pasning af et familiemedlem forde-
les i samfundet? I hvor kort tid giver det mening og er det muligt, at din løn bliver 
reduceret på grund af enten deltidsarbejde eller orlov uden løn. Er det muligt at for-
dele opgaverne sådan, at indskrænkningen i arbejdslivet bliver den mindst mulige?

At spørge om hjælp i sådanne situationer viser din omtanke og ønske om at finde 
langsigtede løsninger, som ikke belaster nogen enkelt par for meget. Det er også 
vigtigt for din nærmeste, at du tager dig af dit eget helbred. 

Du behøver ikke være ideel. Der er ingen, der kan klare alt, heller ikke,selvom det 
kan virke sådan af de sociale medier.
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ANBEFALINGER TIL ARBEJDSPLADSERNE
Det kan ske, at en kollega ikke kan yde så meget på arbejdet, som denne selv ville 
ønske. Det kan der være både lykkelige og mindre lykkelige årsager til – f.eks. at ved-
kommende skal have børn eller tage sig af familiemedlemmer, som er blevet svært 
syge, eller som af anden årsag har brug for hjælp. 

Hvis en person på arbejdspladsen ikke kan arbejde på fuld tid, kan medføre negative 
følelser hos andre, som nu også skal udføre personens arbejde. Det er vigtigt at vide, 
at vi alle har ret og pligt til at tage os af vores familiemedlemmer, og nogle gange 
kan det være, at der skal ske ændringer i organiseringen af arbejdet, for at det skal 
kunne være muligt. Hvis sådanne midlertidige ændringer i organiseringen af arbej-
det er mulige, og hvis de ikke er til for stor gene for arbejdsgiveren, så har din kollega 
ret til sådanne ændringer. Ændringerne kan bestå i deltidsarbejde i stedet for fuld-
tidsarbejde, ekstra ferie (uden betaling), fleksibel afvikling af arbejdet eller støtte til 
pasning af et familiemedlem, f.eks. et tilbud om pasning af børn fra arbejdsgiveren. 

Samtlige muligheder afhænger af den konkrete arbejdsgivers muligheder, men de 
skal være tilgængelige for alle. Hvis arbejdsgiveren f.eks. tilbyder fridage, når en 
medarbejders far eller mor er blevet svært syg, har alle medarbejdere ret til sådanne 
fridage. Vi håber ikke, at nogen får brug for dem, men hvis livet arter sig sådan, er 
sådanne muligheder til stor hjælp.

Kolleger må ikke opføre sig nedsættende over for den medarbejder, som benytter sig 
af mulighederne for at forene arbejds- og familieliv. Det kan medføre en omorgani-
sering af arbejdet, men vi kan alle blive nødt til at passe et familiemedlem, når dette 
har allermest brug for det, så det er rimeligt at vise forståelse. Nedsættende omtale af 
kolleger, der udfører sine familieforpligtelser, kan være diskrimination og er forbudt. 

Det bedste er, hvis medarbejderne kan blive enige om reglerne – hvorledes og til 
hvem der gives mulighed for at forene arbejds- og familieliv, hvilke følger det har, 
og hvordan man træffer beslutninger. Det er også godt at vide, hvordan en omor-
ganisering af arbejdet påvirker hele medarbejdergruppen, hvis nogen uventet skal 
være borte fra arbejdet eller arbejde på nedsat tid.

Psykisk sundhed og velvære på arbejdspladsen afhænger bl.a. af, hvor sikre medarbej-
derne føler sig, når de ud over arbejdsopgaverne også skal tage sig af familieforpligtelser. 

Ledelsen har ansvaret for, at arbejdet er godt organiseret. Ledelsens opgave er 
også at organisere arbejde sådan, at en medarbejder, som tager sig af sin familie, 
er beskyttet mod ringere behandling.
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ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE
Velfærden for mennesker i dit lokalsamfund er afhængig af deres tilfredshed med 
deres liv og deres muligheder for at realisere sig selv. En del af muligheden for at 
realisere sig selv er forbundet med det at arbejde. Arbejdspladser er en naturlig del 
af lokalsamfundet og den måde, det fungerer på.

Kommunerne spiller en stor rolle for at hjælpe mennesker, når de familiemæssige 
forpligtelser er meget store. Kommunerne kan f.eks. tilbyde støtte till familier med 
små børn eller til familier med medlemmer, der på grund af handicap, svær sygdom 
eller høj alder har brug for hjælp. 

De sociale ydelser, som kommunerne kan tilbyde, spiller en stor rolle for opnåelsen 
af ligestilling, eftersom de fleste opgaver i hjemmet udføres af kvinder. Hvis kom-
munen kan nedbringe den arbejdsbyrde, som påhviler kvinder, der passer familie-
medlemmer i hjemmet, så har kvinder meget bedre muligheder for at deltage på 
arbejdsmarkedet eller videreuddanne sig 

Kommunen er tæt på mennesker. Derfor kan kommunen tilbyde forskellige ydelser 
efter behov. Alle familier, der henvender sig til kommunen med en bøn om hjælp, 
skal have mulighed for hjælp efter behov, samt til at få en skriftlig forklaring på, 
hvorfor kommunen besluttede at hjælpe netop på denne måde, som det i lyset af 
forholdene blev gjort.

I Europa har kommunerne været meget omsorgsfulde og progressive i forhold til 
at tilbyde forskellige ydelser, og covid-19-pandemien har vist, hvor mange nye og 
innovative løsninger, som ofte kan findes meget hurtigt. På trods af dette er der 
stadig en lang vej at gå, når det gælder at reducere arbejdsbelastningen for kvinder.

Gode løsninger skabes ved samarbejde. Med større arbejdsgivere kan man disku-
tere de mest effektive løsninger til de medarbejdere, som har brug for hjælp til at 
forene arbejds- og familieliv.
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ANBEFALINGER TIL SKOLER OG BØRNEHAVER
Uddannelsesinstitutionerne spiller en vigtig rolle for at fremme ligestillingen. Både 
i skoler og børnehaver er det rimeligt at holde øje med, om både piger og drenge 
undervises på samme måde vedrørende udførelse af huslige pligter og oprydning og 
renholdelse af lokaler. Der findes hverken kvinde- eller mandearbejde i husholdningen.

Forening af arbejds- og familieliv indgår sjældent i undervisningsplanen. Eftersom 
det handler om et meget levende emne, så kan det være en fordel at behandle det 
i de forskellige fag. Lige muligheder for alle mennesker og karriereundervisning er 
f.eks. to store temaer, som hænger uadskilleligt sammen med forening af arbejds- 
og familieliv.

Børnehaver og skoler spiller også en vigtig rolle i forbindelse med støtte til forening 
af arbejds- og familieliv for barnets forældre eller omsorgspersoner. Ved aktiviteter 
for små børn kan man tage udgangspunkt i både barnets og familiens behov for - i 
barnets interesse - at kunne tjene en indkomst. De forældre, som har utraditionelle 
arbejdstider, må ikke stilles ringere. Undervisning, der er lige for alle, skal tage hensyn 
til behovene hos de børn, der har mindre støtte fra hjemmet, uanset årsagen til dette.

For skolebørn kan der opstå forhindringer i skolearbejdet, når de er underlagt fami-
lieforpligtelser. Undervisningsinstitutioner skal tage i betragtning, at disse forplig-
telser ikke skyldes den unges vilje, men at situationen for dem allerede er vanskelig. 
Hvis en elev på grund af vigtige familieforpligtelser gives ringere muligheder, kan 
der være tale om diskrimination.

Der kan også være tale om diskrimination, hvis skolen i forhold til sine muligheder 
undlader at yde støtte til de unge, som på et tidspunkt i undervisningsforløbet selv 
er blevet forældre. 

Arbejdet for lærere, pædagoger og andre medarbejdere ved undervisningsinstituti-
oner kan være meget belastende, men de har også ret til ændringer i deres arbejde 
alt efter deres familiemæssige forpligtelser. Forældre har ikke ret til at tale nedsæt-
tende om en lærer, som f.eks. inden en vigtig eksamen bliver hjemme for at passe 
sit syge barn. Skolens ledelse har pligt til at beskytte de ansatte mod denne type af 
nedsættende opførsel. Yderligere information findes under anbefalinger til perso-
ner, som tager sig af familiemedlemmer. 
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ANBEFALINGER TIL POLITIKERE OG TIL DEM, 
DER UDFORMER POLITIKKEN
Når der træffes beslutninger, skal man gennemtænke beslutningens konsekvenser 
også for dem, der tager sig af familiemæssige forpligtelser. Man kan f.eks. ikke gå 
ud fra, at forældrene fra den ene dag til den anden er i stand til at overtage den bør-
nepasning, som hidtil er blevet tilbudt. Samtidig kan det være problematisk at flytte 
ydelser til ældre mennesker langt væk, så transporten optager værdifuld arbejdstid 
for disse menneskers børn. Der kan også opstå konsekvenser for familiernes pas-
ningsbelastning på helt uventede steder. Et usikkert kryds på skolevejen kan øge 
forældrenes belastning i forbindelse med transport til skole, hvor en sikker og gen-
nemtænkt organisering af trafikken ville gøre børnene i stand til selv at gå i skole.

De, der udformer politikken, kan gøre meget for at støtte familierne. Ud over at 
undgå uigennemtænkte beslutninger, som bidrager til at øge familiernes pasnings-
belastning, skal man også tænke på at fremme lige muligheder for kvinder og 
mænd. Opnåelsen af ligestilling mellem kønnene er i høj grad afhængig af beslut-
ninger foretaget af dem, der udformer politikken. 


	_GoBack

