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Par kan ha en økonomisk fordel av at hun er mer hjemme – helt til det blir slutt.

I min forrige kommentar ga jeg
en økonomisk forklaring på gifte
kvinners marsj ut fra hjemmet
og inn i det lønnede arbeidsliv.
Etter hvert som lønningene steg,
og husholdningsmaskiner og
ferdigmat ble relativt billigere,
ble det større og større netto ut-
bytte av å gå ut i lønnet arbeid.
Og stadig mer av husmorens ar-
beid er blitt overtatt av marke-
det. Denne utviklingen henger i
hovedsak sammen med økt pro-
duktivitet og rasjonalisering,
som følge av tekniske framskritt
og økt bruk av maskiner.

Men ikke alle husmorens tra-
disjonelle gjøremål kan erstattes
av maskiner eller ferdige pro-
dukt. Omsorgsarbeidet lar seg
ikke rasjonalisere bort. Det kan
utføres av profesjonelle mot be-
taling, men da blir det som med
den gammeldagse hushjelpen:
Den profesjonelle må tjene min-
dre enn den som betaler for at
det skal lønne seg. Dessuten er
det neppe ønskelig med full pro-
fesjonalisering. Ingen har hittil
gått inn for at barn skal være i
barnehage 24 timer i døgnet. Der-
for blir det uunngåelig at en del
omsorg må utføres hjemme og
ulønnet. I praksis er det, som vi
vet, kvinnene som tar det meste
av slikt ulønnet arbeid. Hvorfor
arbeidsdelingen mellom mor og
far blir slik den er, kan vi også be-
lyse ut fra hva som lønner seg
økonomisk. Det sentrale begre-
pet her er begrepet komparative
fortrinn, som forklarer hvorfor
arbeidsdeling og spesialisering
lønner seg.

Da må vi først innføre begrepet
produktivitet i hjemmearbeidet,
og tenke oss at den kan måles i
kroner. Produktiviteten kan for
eksempel være lik prisen for å
leie noen til å utføre arbeidet. La
oss så betrakte et par hvor hun
tjener 160 kroner timen i marke-
det og har en hjemmeprodukti-
vitet lik 100 kroner timen. Han
tjener 150 kroner timen ute og
produserer for 50 kroner timen
hjemme. Da kan vi beregne hva
som skjer hvis de vurderer en en-
dring i arbeidsdelingen slik at
hun arbeider en time mer ute
mot at han er en time mer hjem-
me.

De tjener 160 kroner, men ta-
per 100 kroner timen på at hun
går ut – netto gevinst 60 kroner ti-
men. Hvis han går hjem, taper de
150 kroner timen i pengelønn og
vinner 50 kroner i hjemmepro-

duksjon. Netto tap 100 kroner.
Netto økonomisk resultat av en-
dringen: et tap på 40 kroner i ti-
men. Jeg har med vilje valgt ek-
semplet slik at hun tjener mer
enn han gjør i markedet. Likevel
lønner det seg ikke for dem at
hun tar mer lønnet arbeid. Det
avgjørende er forholdet mellom
pengelønn og hjemmeprodukti-
vitet. For henne er det 160/100 =
1,6. For ham er det 150/50 = 3. Det
tekniske uttrykket er at han har
et komparativt fortrinn i arbeids-
markedet, hun har et kompara-
tivt fortrinn i hjemmeproduksjo-
nen. Den skeptiske leser må gjer-
ne lage sine egne eksempler!

For de fleste mann/kvinne-par vil
de komparative fortrinn være
slik som i eksemplet ovenfor, av
flere grunner. For det første er det
åpenbart at det bare er hun som
kan være gravid, føde barn og
amme. Det trenger vi ingen teori
for komparative fortrinn for å
innse. Etter ammeperioden, en-
ten denne er kort eller lang, er
det mindre innlysende at ikke
han kan gjøre en like god jobb i
barneomsorgen som hun gjør.
Men fortsatt vil det vanligste
være at han har noe høyere lønn
en hun har. Kvinner tjener, som
vi har sett, gjennomsnittlig min-
dre per time enn menn gjør. Det
betyr ikke at alle kvinner tjener
mindre enn alle menn, så det er
fullt mulig å tenke seg par hvor

hun har høyest lønn. Når slike
par er så sjeldne som de er, heng-
er det sammen med våre valg av
partner. Bare det at hun normalt
er noe yngre enn han er, er til-
strekkelig til å sikre at han har
høyest lønn, siden lønna vanlig-
vis stiger med alder. Men da vil
han ha komparativt fortrinn i løn-
net arbeid, selv om de to er like
produktive hjemme. Og hvis han
dessuten ønsker å unngå hjem-
mearbeid, greier han det: Det er
ingen sak å skaffe seg en kompa-
rativ ulempe i gjøremål en misli-
ker.

Nå er det ikke gitt at par alltid
innretter seg etter hva som er
lønnsomt for dem på kort sikt. Li-
kevel synes jeg det er viktig å
være klar over at for de fleste par
med små barn er det en motset-
ning mellom deres eventuelle øn-
ske om å dele likt på omsorgen
for barnet og hensynet til økono-
mien. Perioden med små barn er
gjerne en periode hvor økonomi-
en er stram på grunn av høye
kostnader med etablering, så
hver krone teller.

Ikke alle mener arbeidsdelingen
hvor han jobber heltid og hun del-

tid, er et problem. Og så lenge for-
holdet er harmonisk og de holder
sammen, er det klart at det som
er lønnsomt for dem begge til
sammen også er det lure for hver
enkelt, hver for seg. Problemene
viser seg hvis og når harmonien
brister, og forholdet kanskje til og
med blir oppløst. Da kommer det
fram at en tilpasning som var den
beste for deres samlede økonomi,
er en som han tjener på og hun
taper på over litt lengre sikt. Når
hun er helt eller delvis borte fra
det lønnede arbeidslivet, taper
hun på flere måter. Hun taper
lønn i den tid hun er borte, men
det er ikke det eneste tapet. Hun
mister både ansiennitet og kvali-
fikasjoner mens hun er borte. Vi-
dere taper hun rettigheter til pen-
sjon og andre sosiale ytelser som
tjenes opp ved lønnet arbeid.

Her er det samspill mellom ar-
beidsmarkedet og arbeidsdeling-
en i hjemmet. Kvinners svake
stilling på arbeidsmarkedet gjør
det mer lønnsomt med den tradi-
sjonelle arbeidsdeling i familien.
Den tradisjonelle arbeidsdeling-
en bidrar i sin tur til å svekke
kvinners stilling i arbeidsmarke-
det. Denne strukturen er det som
skaper vansker for kvinners valg-
frihet i våre dager.
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Tveegget fortrinn

«Ikke alle mener arbeidsde-
lingen hvor han jobber heltid og
hun deltid, er et problem»


