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Vad är balans mellan arbete och familjeliv?
Ibland växer sig livet över huvudet. Detta rentav oftare än bara “ibland”, eftersom 
den moderna modellen för hur man ska leva sitt liv faktiskt påverkar oss alla. Och 
påverkar alltid, oberoende av livssituation, arbetsplats och social status.

Vi verkar alla ha ett liv, men i själva verket finns det flera liv: närmaste familjen, 
arbete, släktingar, kanske även familjemedlemmar som behöver särskild vård. Dyg-
net har dock bara 24 timmar, det vill säga mer eller mindre exakt tillräckligt för att 
leva ett liv. 

Hur? Hur? Hur? 

Hur ska man leva sitt enda liv på så sätt att alla andra liv också får plats? 

Hur hanterar man utmaningarna i den moderna världen och hittar samtidigt tid för 
sig själv? 

Hur hanterar man samhällets förväntningar och det dagliga livets oundvikligheter 
utan att ens enda liv faller i tusen bitar? 

Hur hittar man tid för vila och för att släppa ut uppdämda spänningar, när alla dyg-
nets 24 timmar behövs till något annat? 

De klokaste hjärnorna i Europa har letat efter svar på dessa frågor och de har även 
börjat hitta dem. Det officiella namnet på denna process är “balans mellan arbete 
och familjeliv”, och även om orden i början kan låta högtravande, så är balans mel-
lan arbete och familjeliv ett fungerande och alltmer effektivt koncept som inte tillå-
ter att någon fastnar i ekorrhjulet. 

En för alla, alla för en
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Vi är ensamma i våra individuella liv, men i samhället är vi alla tillsammans. Och ju 
bättre ditt arbete och familjeliv är balanserade, desto effektivare blir samhället som 
helhet. Detta sammanhang verkar enkelt och självklart, men desto större är dess 
betydelse för oss alla. 

Balans mellan arbete och familjeliv innebär att det inte finns några motstridiga krav 
eller konflikter mellan dessa två viktiga aspekter av livet. Familjen måste få tillräcklig 
uppmärksamhet oberoende av arbetslivets krav och vice versa. Att arbete och famil-
jeliv är i balans har en mycket mer grundläggande betydelse för oss än vi ofta inser: 
både mental och fysisk hälsa beror direkt på om och hur vi kan förena alla aspekter 
av våra liv med varandra. 

Hjälpen är närmare än du kanske tror
I den moderna världen behöver ingen vara ensam med sina bekymmer. Människor 
och deras problem är utan tvekan olika - vissa har jobb som växer dem över huvu-
det, vissa tvingas ha flera jobb parallellt, vissa har familjemedlemmar som behöver 
särskild vård, vissa måste kämpa för att hitta tid för sina barn och för sig själva. 

Samtidigt har dessa problem också något gemensamt: de känner inga köns- eller 
åldersgränser och de kan beröra vem som helst. Ofta när vi minst förväntar oss eller 
behöver dem.

Farväl till medeltiden

Fram till ganska nyligen lämnades människor ensamma med sina problem. Princi-
pen att var och en är sin egen lyckas smed gällde och den som hamnade efter i den 
rasande tävlingen fick klara sig själv.

Men i dag har de europeiska samhällena en skyldighet att hjälpa människor. Skyldig-
heten är inte ett tomt ord, utan en lag som staterna i Europeiska unionens måste följa. 

Många vet inte att samhället har denna skyldighet att hjälpa människor att uppnå 
balans mellan arbete och familjeliv. Samhället är du, dina familjemedlemmar, din 
chef och dina kollegor, din kommun och landets rättsväsende. Därför är det viktigt 
att förstå vilka rättigheter du har och vilka tjänster samhället måste erbjuda dig för 
att du ska kunna uppnå balans mellan arbete och familjeliv. 
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Tre saker du behöver veta nu genast
Prata

Om du har svårt att organisera ditt arbete och familjeliv, så ska du be om hjälp. 
Bekymmer och problem kan vara olika, men rätten att söka en lösning på dem är 
lika för alla. 

Tänk igenom vad som orsakar de största problemen i ditt liv och prata om dem. 
Prata med dina familjemedlemmar. Prata med närstående. Prata med vänner. Prata 
med arbetsgivaren. Prata med kollegor. Prata med kommunen. 

Om bekymret är stort så finns det hjälp att få. Kommunen är skyldig att ge dig råd 
och information om tillgängligt stöd. Arbetsgivaren är skyldig stödja dig i en krissi-
tuation. Förskolan måste hjälpa dig även om ditt barn inte är inskrivet. 

Om samhället tillhandahåller hjälp bör den tas emot. Det viktigaste är att prata – 
delad smärta är, som du vet, halv smärta. 

Känn dina rättigheter

Du kanske inte känner dina rättigheter, men det betyder inte att de inte gäller för 
dig. Lär känna dina rättigheter och sen hjälper det att prata igen – kontakta exper-
terna och ta reda på vilken hjälp som finns tillgänglig för dig för att nå balans mellan 
arbete och familjeliv. Du kan bli förvånad av hur lätt det faktiskt kan vara att lösa 
små, men för dig tillsynes oöverstigliga, problem.

Att vara medveten om sina rättigheter är det första steget mot att övervinna sina 
problem.

Lita på samhället, men tänk också efter själv

Omfattande och effektiva stödåtgärder är god hjälp för att balansera arbete och 
familjeliv. Att prata om problemen och känna till sina rättigheter gör det ibland möj-
ligt eller lättare att leva – i många familjer har konflikterna mellan arbete och famil-
jeliv blivit så stora att livet i sig riskera att begravas under dem. 

Med andra ord är det viktigt att förstå att när man löser ett problem kan man lätt 
skapa ett nytt. 
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Se även:
Rekommendationer för anhörigvårdare 

Rekommendationer för arbetsplatser 

Rekommendationer för arbetsgivare 

Rekommendationer för anställda 

Rekommendationer till lokala myndigheter 

Rekommendationer för skolor och daghem 

Rekommendationer för politiker och beslutsfattare 

Till exempel är det inte förbjudet att avsluta en anställning, men den långsiktiga 
effekten av ett sådant beslut kan vara förödande för familjeförhållanden, framtida 
pension och så vidare. För varje stödåtgärd du överväger måste du tänka på hur den 
mest förnuftigt kan använda för att lösa ditt problem. 

Bakom de stora orden finns det många  
praktiska möjligheter
Europeiska unionens direktiv om balans mellan arbete och familjeliv gäller från 2022. 
Det syftar till att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, att uppmuntra män 
att dra nytta av föräldraledighet och flexibla arbetsformer samt att erbjuda alla möj-
lighet att få stöd för vård av anhöriga. 

Stora ord som döljer många möjligheter vars effekt är långt ifrån mindre. Det är vik-
tigt att hitta dessa möjligheter och detta kan göras genom att prata om sina bekym-
mer, känna till sina rättigheter och tänka efter själv. 
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REKOMMENDATIONER FÖR ANHÖRIGVÅRDARE
Små barn och åldringar behöver hjälp och stöd från sina familjer. Vem som helst kan 
drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycka. Det kan innebära att någon i familjen 
ger upp sina studier eller sin anställning, men det behöver inte vara så.

Var medveten om att du har ett flertal olika rättigheter som underlättar för dig att ta 
hand om en familjemedlem utan att du behöver avsluta ditt yrkesliv.

Du kan ha rätt till ytterligare lediga dagar för att ta hand om en närstående. Om 
detta inte räcker kan du diskutera exempelvis en kortare obetald ledighet eller mer 
flexibla arbetsarrangemang med din arbetsgivare. Det är viktigt att veta att du inte 
behöver sluta arbeta därför att en familjemedlem behöver vård. 

Om du frågar arbetsgivaren om möjligheterna att omorganisera arbetet för att 
få obetald ledighet eller deltidsarbete för att uppfylla familjeförpliktelser, måste 
arbetsgivaren överväga dina förslag och förklara för dig om det på grund av arbe-
tets art inte är möjligt att göra ändringar. Arbetsgivaren måste också erbjuda andra 
alternativ - det är bäst att hitta lösningar tillsammans. 

Var medveten om att du inte får särbehandlas av kollegor på jobbet för att du arbe-
tar deltid, till exempel för att ta hand om familjemedlemmar. Du är inte en mindre 
värdefull medarbetare på grund av detta. Det är arbetsgivarens uppgift att organi-
sera arbetet på ett sådant sätt att dina uppgifter omfördelas rättvist bland andra 
anställda och att rimlig ersättning ges. 
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Om arbetsgivaren inte är villig att lyssna på dig eller om han behandlar dig sämre 
bara för att du har familjeförpliktelser kan det i vissa fall handla om diskriminering. 
Be Diskrimineringsombudsmannen om råd och hjälp när det gäller diskriminering. 

Det är också nyttigt att själv tänka igenom hur ditt arbete kan omorganiseras på 
längre sikt. Är det till exempel möjligt att involvera andra familjemedlemmar så att 
bördan på en person inte är för stor och att dennes frånvaro från arbetslivet inte 
blir för långt? Är det möjligt att hitta en bättre lösning i samarbete med kommunen 
så att bördan att ta hand om en familjemedlem delas med samhället? För hur kort 
tid är en lönesänkning, till exempel vid tillfälligt deltidsarbete eller obetald ledighet, 
rimlig och möjlig? Är det möjligt att dela upp utförandet av arbetsuppgifterna så att 
begränsningarna av deltagandet i arbetslivet blir minsta möjliga?

Att be om hjälp i sådana situationer visar din omsorg och önskan att hitta hållbara 
lösningar som inte är alltför påfrestande för någon. Att du tar hand om din egen 
hälsa är faktiskt viktigt för alla dina närstående. 

Du behöver inte vara perfekt. Att göra allting perfekt är inte möjligt för någon, även 
om en del foton i sociala medier kan ge det intrycket.



8
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

REKOMMENDATIONER FÖR ARBETSPLATSER
På arbetsplatsen kan det hända att någon medarbetare inte kan bidra så mycket 
som han själv skulle vilja. Det kan finnas både glada och sorgliga skäl till detta, till 
exempel att någon blir förälder eller måste ta hand om en familjemedlem som är 
allvarligt sjuk eller behöver hjälp av andra orsaker. 

Om någon kollega inte kan bidra till arbetet på heltid kan detta orsaka förbittring 
hos andra som nu måste utföra även denna kollegas arbete. Det är viktigt att veta 
att alla har rätt och skyldighet att ta hand om sina familjemedlemmar, och ibland 
kan det vara nödvändigt att göra förändringar i hur man arbetar. Om sådana tillfäl-
liga förändringar i hur arbetet utförs är möjliga, och om de inte är alltför belastande 
för arbetsgivaren, har kollegan rätt till sådana förändringar. Förändringar kan till 
exempel omfatta deltidsarbete i stället för tidigare heltidsarbete, ytterligare (obe-
tald) ledighet, flexibla arbetsarrangemang eller stöd för vård av en familjemedlem, 
till exempel barnomsorg som tillhandahålls av arbetsgivaren. 

Alla lösningar beror på den aktuella arbetsgivarens möjligheter, men de måste vara 
tillgängliga på lika villkor. Till exempel, om arbetsgivaren erbjuder någon lediga 
dagar om dennes mor eller far drabbas av allvarlig sjukdom, så har alla anställda 
den rätten. Vi hoppas att ingen kommer att få behov av detta, men om det nu hän-
der, så kan en sådan möjlighet vara till stor hjälp.

Ingen kollega får särbehandla den som drar nytta av möjligheterna att balansera 
arbete och familjeliv. Ja, det kan leda till en omstrukturering av arbetet, men efter-
som behovet av att ta hand om sina familjemedlemmar när de behöver det mest kan 
uppstå för vem som helst, så är det klokt att ha förståelse. Att särbehandla en kollega 
för att denne uppfyller sitt familjeansvar kan vara diskriminering och är förbjudet. 

Det bästa är om medarbetarna kan enas om reglerna - vem ska informeras om 
behoven att balansera arbete och familjeliv, vilka följderna blir och hur beslut fattas. 
Det är också bra att veta i förväg hur omorganisationen av arbetet kommer att ske, 
om någon plötsligt blir tvungen att frånvara från jobbet ett tag, eller arbeta mindre.

Mental hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen beror bland annat på hur säkra 
anställda känner sig när de måste uppfylla inte bara sina arbetsuppgifter utan också 
sitt familjeansvar. 

Ledningen ansvarar för att arbetet organiseras på ett bra sätt. Det är också ledning-
ens uppgift att organisera arbetet på ett sådant sätt att den anställde som utför sitt 
familjeansvar skyddas mot att bli sämre behandlad.
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REKOMMENDATIONER TILL LOKALA MYNDIGHETER
Människors välbefinnande i lokalsamhället beror på deras tillfredsställelse med livet 
och deras möjligheter till självförverkligande. En del av självförverkligandet kan vara 
relaterat till arbete. Arbetsplatser är en naturlig del av samhället och hur det fung-
erar.

Lokala myndigheter och lokalsamhällen spelar en viktig roll för att hjälpa människor 
när familjeansvaret är väldigt stort. Till exempel kan kommuner ge stöd till familjer 
med små barn eller familjer där en familjemedlem har funktionsnedsättning eller 
som behöver hjälp på grund av allvarlig sjukdom eller hög ålder. 

Kommunernas sociala tjänster spelar en viktig roll för att uppnå jämställdhet, efter-
som de flesta uppgifter i hemmet utförs av kvinnor. Om kommunala tjänster kan 
bidra till att minska tiden som kvinnor ägnar åt vård av anhöriga, ger det kvinnor 
mycket bättre chanser på arbetsmarknaden och till självförverkligande. 

Kommunen finns nära människorna. Därför kan kommunen också tillhandahålla 
tjänster som motsvarar människors behov. Varje familj som vänder sig till kommu-
nen för hjälp bör få den när det behövs och är möjligt, och en skriftlig förklaring till 
varför kommunen under de aktuella omständigheterna fattade just det beslut om 
den gjorde. 

I Europa har kommunerna varit mycket omtänksamma och progressiva när det gäl-
ler att tillhandahålla olika tjänster, och corona-pandemin visade många nya och inn-
ovativa lösningar som ofta hittades mycket snabbt. Ändå finns det fortfarande en 
lång väg att gå för att minska bördan främst för kvinnor.

Goda lösningar föds genom samarbete. Med större arbetsgivare kan man diskutera 
de mest effektiva lösningarna för de anställda som behöver hjälp med att balansera 
arbete och familjeliv.
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REKOMMENDATIONER FÖR SKOLOR OCH DAGHEM
Utbildningsväsendet spelar en mycket viktig roll för att främja jämställdhet. I både 
daghem och skolor är det rimligt att noggrant observera att hushållsarbete, städ-
ning och rengöring, lärs ut lika för pojkar och flickor. Inget underhålls- eller hus-
hållsarbete är kvinno- eller mansjobb. 

Utbildning om att balansera arbete och familjeliv saknas ofta i läroplanen. Eftersom 
detta är ett mycket viktigt ämne är det ändå värt att beröra i olika skolämnen. Männ-
iskors lika möjligheter och karriärutveckling är till exempel två viktiga frågor som är 
helt beroende av hur arbete och familjeliv kan balanseras.

Förskolor och skolor spelar också en bredare roll för att stödja föräldrar eller vård-
nadshavare i deras ansträngningar att balansera arbete och familjeliv. Aktiviteter 
med små barn skulle kunna ta hänsyn till både barnens intressen och familjens 
behov av inkomst för barnens skull. De föräldrar vars arbetstid är okonventionell får 
inte drabbas av sämre förutsättningar. Jämlik utbildning tar hänsyn till de särskilda 
behoven hos barn som av någon anledning har mindre stöd hemifrån.

Skolbarn kan få svårigheter i sina studier på grund av att de är engagerade i utfö-
randet av familjeansvar. Utbildningsväsendet bör ta hänsyn till att sådant engage-
mang inte är den unga människans vilja, utan att situationen är svår för dem i vilket 
fall som helst. Om en elev får sämre förutsättningar på grund av viktiga familjeför-
pliktelser kan det föreligga diskriminering.

Det kan också handla om diskriminering om skolan inte stöder de ungdomar som 
själva har blivit föräldrar under studietiden. 

Lärare, förskolepersonal och andra anställda i utbildningsväsendet kan vara mycket 
stressande, men de har också rätt till förändringar i arbetsorganisationen motsva-
rande deras familjeansvar. Föräldrar har ingen rätt att särbehandla en lärare som till 
exempel före en viktig tentamen stannar hemma för att ta hand om sitt eget sjuka 
barn. Skolledningen har en skyldighet att skydda anställda från sådan särbehand-
ling. För detaljer, se rekommendationerna för anhörigvårdare. 
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REKOMMENDATIONER FÖR POLITIKER  
OCH BESLUTSFATTARE
Vid alla beslut måste beslutets inverkan på de personer som uppfyller familjeför-
pliktelser också beaktas. Det kan till exempel inte tas för givet att föräldrar skulle 
kunna ta över den barnomsorg som hittills tillhandahållits nattetid. Det kan också 
vara problematiskt att till exempel flytta tjänster för äldre människor väldigt långt 
bort, så att organisering av transporter börjar stjäla av de äldres barns värdefulla 
arbetstid. Inverkan på familjeomsorgsbördan kan också uppstå på till synes ovän-
tade platser. Till exempel kan en osäker trafikplats öka belastningen på föräldrarna 
när de tvingas köra barnen till skolan, medan ett trafiksäkert och genomtänkt gatu-
nät skulle kunna göra det möjligt för barnen att gå till skolan eller dagis själva.

Politiker kan göra mycket för att stödja familjer. Förutom att undvika att skapa en 
omsorgsbörda för familjer genom ogenomtänkta beslut, måste man också beakta 
hur lika möjligheter för kvinnor och män kan främjas. Att uppnå jämställdhet beror 
i hög grad på politikernas beslut. 
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