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POVZETEK 

Danes se ne ukvarjamo več s staro delitvijo vlog, kjer naj bi bila ženska doma z družino, 

moški pa na delu zunaj doma, temveč z delitvijo, pri kateri se pričakuje, da ženska poleg svoje 

službe skrbi še za gospodinjstvo. Ker večino neplačanega dela (gospodinjsko delo, skrb za 

otroke in moža) še vedno opravijo ženske, jim to prinaša dvojno obremenitev. Namen 

pričujočega diplomskega dela je skozi oči žensk iz moje družine, ki izhajajo iz različnih 

generacij, ugotoviti, ali gospodinjsko delo opravljajo iz veselja do tega dela ali zaradi 

družbeno vcepljenega občutka, da je za to delo odgovorna ženska. Namen dela je ugotoviti 

tudi, ali se ta vzorec ugospodinjenja prenaša po ženski liniji iz generacije v generacijo ali se 

delitev dela s časom spreminja ter ali je navsezadnje to delo doma in v družbi dovolj cenjeno. 

Za raziskovanje je bila uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja. Opravljeni so bili štirje 

polstrukturirani intervjuji z ženskami v moji družini po mamini strani, vključno z mano. V njih 

so bila zajeta vprašanja o tem, kako ženske dojemajo opravljanje gospodinjskega dela, ali jim 

partnerji pri tem delu pomagajo ter njihovo mnenje o cenjenosti gospodinjskega dela doma in 

v družbi. V raziskavi sem ugotovila, da ženskam partnerji pogosto pomagajo pri opravljanju 

gospodinjskih opravil, ter da se je relacija moškega in ženske do gospodinjskega dela s časom 

spremenila. Ugotovila sem tudi, da se v naši družini vzorec ugospodinjenja prenaša po ženski 

liniji iz generacije v generacijo, ter da je večinoma v družbi gospodinjsko delo še vedno 

premalo cenjeno. Zavedati se moramo, da zaradi spremembe družbenih vlog moških in žensk 

prihaja do neuravnotežene dinamike v javni sferi, kar moramo upoštevati tudi pri porazdelitvi 

gospodinjskih opravil doma. 

  

KLJUČNE BESEDE: ženske, generacija, gospodinjsko delo, neplačano delo, družina, pomoč 

partnerja, ugospodinjenje, cenjenost. 
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ABSTRACT 

Nowadays we do not occupy ourselves anymore with the old division of family roles, where 

woman should be at home with her family and man at work outside his home, but with the 

division, where there is expected that woman beside doing her job runs also a household. The 

majority of unpaid work (housework, care for children and husband) still belongs to women, 

which brings them double burden. The main purpose of my diploma thesis is to find out 

through the eyes of women that belong to my family if they do the housework because they 

are pleased to do it or because of implanted social sense that this is their responsibility. We 

also wanted to find out if the pattern of housekeeping is carried by feminine line between 

generations, if division of work changes in time and finally, if work at home and in the society 

is appreciated enough. Qualitative method was used for our research. Three half-structured 

interviews were made with women from my family, including me. There were gathered 

questions concerning the fact how women perceived doing the housework, if partners are of 

any help and their opinion about appreciation of housework at home and in the society. I 

established that partners often help with the housework and that the relation man–woman to 

housework changes in time. I also found out that in my family the pattern of housekeeping is 

carried by feminine line between generations and that the housework is mostly still not 

appreciated enough in the society. We need to be conscious of men and women social roles 

that have changed and that results in the unbalanced dynamics in public sphere, which should 

be also considered in housework division at home.  

 

KEY WORDS: women, generation, housework, unpaid work, family, partner’s help, 

housekeeping, appreciation.  
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1. UVOD 

Preučevanje gospodinjskega dela je predvsem proučevanje položaja žensk. Vloga gospodinje 

je tudi sedaj skupna večini žensk različnih generacij. Ker naj bi to delo ženske že od nekdaj 

opravljale iz ljubezni brez plačila ali kakršnekoli vrednosti, se vprašamo, ali je temu res tako 

in ali je ta asimetričnost res naravna vloga ženske. Najpogostejši ženski vlogi, ki sta znani v 

vsej zgodovini, sta bili namreč materinska in gospodinjska. Od antike do danes skoraj ne 

najdemo drugih informacij o dejavnosti žensk, ki bi jih napisale same ženske, zgodovina pa je 

polna diskurzov in metafor o ženskah. Praviloma so reprezentirane, a same le redko 

spregovorijo. Zato je raziskovanje ženske zgodovine odkrivanje preteklosti, ki nam pove, kje 

je bilo njihovo mesto, kakšne so bile njihove vloge, kako so živele, v čem je njihova moč in v 

čem šibkost. Mnoge izmed zgodb so prav takšne, kakršne so zgodbe o ženskah danes. Danes 

se srečujemo s podobnimi ovirami, prepričanji, prepovedmi in razmerji, kot so se ženske s tem 

spopadale pred stoletjem ali več (Leskošek, 2002, str. 13, 14). 

Danes poznamo individualistični spolni režim, ki temelji na uravnovešanju moških in ženskih 

vlog – moški in ženska si delita ekonomske in socialne naloge in odgovornosti. Za oba spola 

je značilna individualnost. Familiarni režim, ki je bil bolj prisoten v preteklosti, pa je temeljil 

na jasni delitvi vlog. Moški je bil hranitelj, ki hodi na delo, ženska pa gospodinja, ki je od 

moškega finančno odvisna in odgovorna za gospodinjstvo, vzrejo otrok in skrb za druge 

družinske člane. Taka vloga moškega je bila značilna predvsem za industrijsko družbo. Od 

poznih šestdesetih let naprej pa zaradi družbenih sprememb (izobraževanje žensk, ekonomski 

razmah) v Evropi izginja. Mlade ženske so danes izobražene in delodajalci jih z veseljem 

zaposlujejo. Model moškega hranitelja družine je na ravni stališč in vedenja že zavrnjen in 

dvokarierni pari postajajo norma (Kuhar & Ule, 2003, str. 121, 122.). 

Prav zaradi zgoraj navedenih dejstev je cilj mojega diplomskega dela teoretsko predstaviti 

neplačano gospodinjsko delo, delo, ki je bilo vedno domena žensk. S pomočjo mnenj žensk 

različnih generacij iz naše družine poskušam na osnovi rezultatov polstrukturiranih oziroma 

usmerjenih pogovorov prikazati vlogo žensk pri opravljanju tega opravila, ugotoviti, ali se s 
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časom odnos moških in žensk do tega opravila spreminja in ceni ter prepoznati vzorec 

prenašanja ugospodinjevanja v družini iz ženske na žensko.  
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2. TEORETIČNI TEMELJI 

2.1. Kaj je gospodinja? 

 

Vir: http://soc101watts.blogspot.com/2011/07/whos-man.html 

Oakley pravi, da je gospodinja ženska, ki opravlja gospodinjsko delo, in da v družbeni 

strukturi industrijskih družb ti trditvi kažeta na zanimivo in pomembno protislovje. Predvsem 

gre tukaj za sintezo »doma« in »žene« v enoten izraz »gospodinja«, ki vzpostavlja povezave 

med položajem žensk, zakonom in bivališčem družinskih skupnosti. Vloga gospodinje ni samo 

ženska vloga, ampak je tudi družinska in delovna vloga. Gospodinja je oseba, ki je odgovorna 

za večino dolžnosti povezanih z gospodinjstvom, je gospodarica hiše in gospodarjeva žena 

(2000, str. 11). 

Gospodinjstvo kot del družinskega dela je koncept, ki označuje vrsto dejavnosti, potrebnih za 

vsakdanje funkcioniranje družine, opisuje A. Švab (2001, str. 144) kot spolno determinirano. 

»Gre za spolno asimetrično alokacijo družinskega dela v moderni družini, empirične raziskave 

pa tudi v postmodernosti ne odkrivajo bistvenih premikov.«(Švab, 2001, str. 144). Spolno 

specifična alokacija družinskega dela spada v zgodovinski kontekst konstituiranja moderne 

družine in zasebnosti (Oakley, 2000, v Švab, 2001, str. 145). Pri tem A. Švab (2001, str. 145) 

meni, da sta ključna dva procesa: interpelacija ženske v mater in proces ugospodinjenja. 

Ženska naj bi bila preko materinske vloge zaradi svoje reproduktivne funkcije subjekt, ki je 

http://soc101watts.blogspot.com/2011/07/whos-man.html
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ujet med naravo in kulturo. Medtem ko je njena biološkost družbeno definirana, je njena 

družbenost biološko determinirana (Švab, 2001, str. 96).  

Interpelacija žensk se pravzaprav začne s konstituiranjem moderne meščanske družine že 

konec 18. in v 19. stoletju (Švab, 2001, str. 146). »V njem dobi ženska, poleg vzgoje otrok, 

tudi vlogo upravljanja gospodinjstva (housemaking), medtem ko gospodinjska dela opravljajo 

služabniki« (Pacey, 1998, 142, v Švab, 2001, str. 146).  

Na prelomu stoletja se začnejo ženske srednjih slojev priključevati procesu »ugospodinjenja«, 

služabniki pa začnejo izgubljati družbeno funkcijo. Za ženske nižjih slojev se je ta proces 

začel v drugi polovici 19. stoletja, razmahnil pa se je v prvi polovici 20. stoletja ter ustvaril 

podobo moderne družine, kot jo poznamo tudi danes. Družinsko delo je postalo neločljivo in 

tesno vezano na žensko, čigar vloga je bila reprodukcija ter gospodinjsko delo. In prav ta 

vezava je točka, kjer najdemo razloge za asimetrijo družinskega dela ter za odpornost tega 

sistema delitve dela (Švab, 2001, str. 164). 

Ženske so bile prepričane, da je gospodinjstvo pomembno, ker zagotavlja družinsko 

zadovoljstvo. Če je gospodinjstvo zanemarjeno, se mož začne odvračati od doma in žene 

(Leskošek, 2002, str. 224). 

Oakley (2000, str. 11) pravi, da so v moderni industrijski družbi značilnosti vloge gospodinje 

sledeče: 

 vloga gospodinje je dodeljena izključno ženskam, ne pa odraslim osebam obeh spolov; 

 povezana je z ekonomsko odvisnostjo, ali drugače, z odvisno vlogo ženske v 

modernem zakonu; 

 gospodinjsko delo ima status ne-dela in se razlikuje od »pravega«, ekonomsko 

produktivnega dela; 

 vloga gospodinje je primarna ženska vloga in ima prioriteto pred vsemi drugimi 

vlogami. 
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Poleg že zgoraj zapisanih značilnosti gospodinjskega dela je A. Oakley ugotovila še nekaj 

drugih značilnosti: 

 Ekonomska funkcija gospodinje je le namestniška, saj dela za druge in jim omogoča, 

da se ukvarjajo s produktivno ekonomsko dejavnostjo (Oakley, 2000, str. 13). 

 Družba ne ceni gospodinjskega dela in je s tem tudi delno odgovorna za podcenjevanje 

in omalovaževanje časa, ki ga gospodinje zanj porabijo (prav tam, str. 17). 

 Izoliranost oziroma osamitev, saj je gospodinjsko delo dejavnost, ki jo gospodinje 

opravljajo doma. Ker je dom delovno mesto, so njegove meje tudi meje družinskega 

življenja (prav tam, str. 18). 

 Avtonomnost omogoča gospodinji, da si sama določi delo. Ker ji razen nekaterih 

temeljnih stvari – priprava obrokov, pranje perila, pospravljanje stanovanja itd., nihče 

ne narekuje, kaj naj dela, kako ali kdaj, je to ena najboljših lastnosti gospodinjenja 

(prav tam, str. 19). 

 Nemotiviranost, saj gospodinja iz dela, ki ga opravlja, ničesar ne izve o sebi. »Če 

človek čuti, da ga opravlja dobro, ga to delo »zadovoljuje« v zelo globokem pomenu 

besede; z njim se potrjuje. »Motivira« ga prav to, da si ta občutek lahko pridobi z 

delom« (Lodahl, 1964, v Oakley, 2000, str. 238). 

 Ne omogoča osebne rasti in napredovanja: obstaja le bežen občutek, da je ženska nekaj 

dosegla, v samem delu le redko uživa, pa še finančnega priznanja ni nikoli deležna 

(Oakley, 2000, str. 238). 

Alenka (2011) pravi, da je gospodinjsko delo še vedno specifično delo žensk. To delo zajema 

kuhanje, pomivanje in pospravljanje. To so dela, ki so nujna in obnavljajoča ter jim je težko 

določiti začetek in konec. Opazimo pa jih prej, če niso opravljena, kot pa če so. V nasprotju z 

delom žensk, moški opravljajo težja fizična gospodinjska dela, ki jih ni potrebno opravljati ves 

čas, pa tudi hitro jim lahko določimo začetek in konec. 
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Gospodinjska dela naj bi bila po mnenju nekaterih pripravljalni izobraževalni program za 

tovarniška in pisarniška dela, oziroma so socializacija za manj kvalificirana dela (Rener, T., v 

Oakley, 2000, str. 285). 

2.2. Naravna vloga žensk ter delitev dela 

Ker vemo, da se tekom časa v posameznih kulturah in družbah spolne vloge in razlike različno 

konstruirajo, spolne razlike ne bi smele biti vzrok za določeno družbeno organizacijo 

neenakost. 

Predstava, da je ženska primerna le za njeno »naravno« vlogo matere, žene in gospodinje, je 

tako globoko zakoreninjen stereotip v družbah našega časa. Ker si ženske želijo, da bi presegle 

te meje, se pogosto srečujejo z ovirami, ki jih skušajo usmeriti nazaj za štedilnik, tako pri 

izobraževanju kot pri ustvarjanju družine, urejanju družinskega življenja in zaposlovanju 

(Križaj, 2008, str. 2). 

»V takšni družini naj bi bile vloge razdeljene ustrezno človekovi naravi: moški je hranilec 

družine, ki odhaja na delo izven doma, ženska pa je čuvarka ognjišča, vzgojiteljica otrok in 

družica možu v njegovih prostih urah« (Cigale, 1992, str. 37). 

Prav tako predstava o podrejenem in neenakopravnem položaju žensk, o tem, da so ženske 

manj vredne in sposobne kot moški, ter da je normalno in moralno, da se ženske družbeno 

uveljavijo le na »privatnem« področju (gospodinjstvo in družina), je bila del zavesti in 

množične prakse v preteklosti in v nekaterih primerih tudi v sodobnosti (Jogan, 1986, str. 9). 

Tudi temeljne delitve družbenega reda, natančneje družbeni odnosi dominacije in izkoriščanja, 

ki se vzpostavljajo med spoloma, se vpisujejo v dva različna razreda habitusa.  

Moškim, ki se nahajajo na zunanji strani, ki je stran uradnega, javnega, suhega, visokega in 

enkratnega, pripisujejo izpolnjevanje trenutnih, nevarnih in hkrati spektakularnih dejanj, kot 

so zakol goveda, oranje ali žetev. Ta dejanja zaznamujejo prelome v siceršnjem poteku 

življenja. 

Ženske, na notranji strani, pa so zaznamovane z vlažnostjo, nizkostjo, upognjenostjo in 

nepretrganostjo. Pripisujejo se jim vsa skrita in zasebna, kot so gospodinjska dela, negovanje 



KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

7 

otrok in živali, pa tudi tista zunanja dela, ki so jim dodeljena iz mitskih razlogov. Zunaj so ji 

dodeljena dela, ki so povezana z vodo, travo ali zelenim rastlinjem, z mlekom, z drvmi, zlasti 

pa tista enolična in nezahtevna dela (Bourdieu, 2010, str. 36). 

Ann Oakley strogo nasprotuje Parsonsovi »biološki razlagi razmer med spoloma«, saj v 

njegovi »biološko utemeljeni tradicionalnosti spolnih vlog« vidi umetno ustvarjeni »sociološki 

mit«. Tega podpira domneva, da biologija nujno določa mesto ženske v družbi (Furlan, 2006, 

str. 55, 56). »Mit je v tem, da nekdo pač mora skrbeti za otroke, in ker morajo očetje delati, 

morajo otroke vzgajati matere. »Mati« pa tukaj ne pomeni biološke materinske vloge, temveč 

družbeno vlogo skrbnice otrok. Resnica pa je prav v nasprotju z mitom: ker ženske skrbijo za 

otroke, gredo moški lahko od doma, se zaposlijo. Če nosečnost in dojenje ženske dejansko ne 

določata v njeni vlogi, da skrbi za otroke, kako malo šele določata druge vloge ženske v 

družini: skrb za dom in skrb za moža. Potem ko Parsons podrobno obravnava nekdanje in 

sedanje zmanjševanje družine, spregleda, da ženske sedaj večino svojega življenja ne preživijo 

tako, da skrbijo za otroke, temveč tako, da skrbijo za dom in moža. Te dejavnosti pa je treba 

upravičiti še kako drugače, kakor le s poljubnim utemeljevanjem v biologiji. Upravičiti ju je 

treba s sociološko teorijo o razlikovanju med »instrumentalno« in »ekspresivno« družinsko 

vlogo« (Oakley, 2000, str. 194). 

Če povemo drugače, Oakley očita Parsonsu, da na račun žensk razvija svojo teorijo in moške 

postavlja za normo. Ženske pa se seveda morajo podrejati tej normi (Furlan, 2006, str. 56). 

»Če bi bil odnos mati–otrok res naraven in ne družben, potem bi moral biti definiran z 

živalskim instinktom in ne z ljubeznijo« (Oliver, 1997, v Švab, 2001, str. 96). To je še en 

dokaz, da je materinska vloga družbena, ne pa naravna v smislu živalskosti in nagonskosti. 

Tudi Kanjuo Mrčela pravi podobno, ko govori o tem, da ima vsak posameznik oz. 

posameznica določeno število družbenih vlog, s katerimi si zagotavlja svoje mesto v družbi. 

Kulturno opredeljeni spol (gender) vpliva na opravljanje in izbiro teh vlog in posameznika oz. 

posameznico določa. Kultura določene družbe naj bi tudi določala, katere vloge so 

(ne)sprejemljive za določen spol. »V moderni družbi so vloge, ki naj bi jih opravljale ženske 

povezane z (družbeno nižje ovrednotenim) privatnim življenjem, moški pa naj bi opravljali 

vloge v javnem. Takšna razdelitev je utemeljena z argumentom o »naravnosti« in naravni, 
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biološko določeni povezanosti žensk z domom, otroki in družino, čeprav številne raziskave 

dokazujejo, da ženske in moški v različnih družbah/kulturah opravljajo različne vloge (niso 

povsem »naravno« determinirani za določene vloge) in da v moderni družbi ženske ne živijo 

samo v sferi privatnosti (konstantna navzočnost žensk v sferi plačanega dela). Tudi če ženska 

opravlja katerokoli drugo družbeno vlogo, od nje pričakujejo, da bo opravljala tudi svoje 

»primarne«, »naravne« vloge (vlogi matere, gospodinje)« (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 40).  

»V resnici je podoba moškega kot hranilca in ženske kot čuvarke ognjišča dvakrat napačna« 

(Cigale, 1992, str. 38). 

Cigale nasprotuje podobi o »naravni« vlogi žensk z dvema argumentoma. 

Prvi argument: Človeštvo ni bilo nikdar organizirano tako, da bi le moški skrbel za hranjenje 

družine, pač pa sta si to odgovornost delila oba spola. Tudi v najbolj pradavnih časih se ljudje 

niso prehranjevali le s plenom, ki so ga prinašali lovci, ampak so imeli velik delež tudi sadeži, 

gomolji in plodovi, ki so jih nabirale ženske. V poljedelskih družbah je obdelovanje zemlje in 

delo z živino vedno delo, ki ga opravljata oba spola in ne moremo govoriti o »ženskih« in 

»moških« delih, saj nekatera opravila nekje opravljajo moški, drugje pa ženske. (prav tam, str. 

38) 

Drugi argument: Domneva, da je bila včasih skrb za otroke in njihovo vzgojo zgolj materina, 

ni resnična, saj je bila skrb vedno razdeljena. V nižjih slojih so za mlajše otroke skrbeli starejši 

otroci in starejši ljudje v družini. Ta vloga ni bila izključno ženskega spola. Mati pa je imela 

pomembno vlogo tudi pri pridobivanju dobrin za obstanek družine (prav tam, str. 38). V 

vrhnjih slojih vloga gospodinje in matere tudi ni veljala, saj so ženske te vloge prepuščale 

služinčadi, v številnih obdobjih pa tudi elementarno materinsko funkcijo, kot je dojenje (prav 

tam, str. 39). 

Radikalno usmerjeni Tomaš Masaryk je proti sklicevanju na »naravno« vlogo žensk dejal: 

»Vedno poudarjajo, da je žena po naravi določena za mater in razglašajo materinstvo za 

svetost. Ne rečem, da ni, a tudi očetovstvo je sveto in ne vem, zakaj naj bi bila žena po naravi 

bolj določena za mater, kot mož za očeta, obema pripada v družbi enak del« (Jogan, 1986, str. 

10). 
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»Pri tem velja poudariti, da biološka dimenzija družinskega življenja ne obstaja sama po sebi, 

ampak je družbeno interpretirana in razumljena in na ta način »obstaja« le prek njene družbene 

percepcije« (Švab, 2001, str. 56). 

Ker so postale razlike med spoloma v industrijskem obdobju bolj vidne in javno 

institucionalizirane, sta bila prostorska ločitev dela in doma ter dolgotrajen delavnik pri 

vključevanju ženske v delovno silo kar velik problem. Povečal se je pomen vzgoje otrok, 

vloga ženske pa je postajala vedno bolj usmerjena na družino. »Če je bil koncept moškega kot 

glavnega hranilca (vzdrževalca) družine v srednjem veku še impliciten, je v zgodnjem obdobju 

industrializacije postal ekspliciten. Žensko sodelovanje v javnosti je bilo izredno omejeno« 

(Černigoj Sadar, 2000, str. 32). 

» ...če izvzamemo eno svetnico in kakšno visoko plemkinjo, so ženske začele vstopati v javno 

življenje Slovencev šele v zadnjih desetletjih devetnajstega in v prvih desetletjih dvajsetega 

stoletja« (Vodopivec, 1994, v Šelih, 2007, str. 16). 

Švabova (2001, str. 110) vidi realizacijo – interpelacijo žensk v moderno mater le s pomočjo 

»narave«: »Narava je tisti nujni predpogoj, ki je torej omogočil interpelacijo ženske v 

moderno, skrbno, čutečo mater. Paradoksalno pa je, da je bilo materinstvo od konstruiranja 

moderne družine dalje vedno ne le biološka, ampak izrazito družbena vloga na vseh ravneh: 

od vzgoje in socializacije prek socialne terapije do materialnega upravljanja družine in 

družinske ekonomije.« 

Černigoj Sadar tudi poudarja, da so se spolne delitve dela v posameznih zgodovinskih 

obdobjih razlikovale glede na razredno, regionalno, religiozno ter etično pripadnost. V vseh 

zgodovinskih obdobjih so moški opravljali dela z višjim statusom ter so bili za to tudi boljše 

plačani kot ženske. Takratni produkcijski sistem je temeljil na gospodinjstvu, domače delo pa 

ni bilo ločeno od produktivnega dela zunaj doma. Ženske so opravljale tudi produktivna dela 

zunaj doma, vendar je bila njihova osnovna naloga skrb za otroke (Černigoj Sadar, 2000, str. 

32). 

M. Jogan pravi, da je takšna zožena predstava o ženski kot poklicni materi ali potencialni 

poklicni materi temelj za prevladujočo organizacijo vsakdanjega življenja. Čeprav se ženske 



KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

10 

udeležujejo na različnih področjih javnega delovanja (gospodarstvo, izobraževanje, zdravstvo) 

in si povečujejo gmotno neodvisnost, je delitev odgovornosti in vsakdanjih obveznosti med 

spoloma znotraj družine pretežno asimetrična. Pri tem so bolj obremenjene ženske kot moški 

(Jogan, 1995, str. 12). 

Tudi na področju plačanega dela je prisotna »naravna« vloga žensk. »Ženske niso navzoče 

tam, kjer je skoncentrirana družbena moč (visoki položaji javnega življenja) (Kanjuo Mrčela, 

1996, str. 41). Delo, ki ga opravljajo ženske, je v družbi slabše ovrednoteno, ima manjši ugled 

ter je nekakšno nadaljevanje domačih opravil (skrb za druge storitvene dejavnosti …). Ženske 

imajo v primerjavi z moškimi manjšo moč in so za svoje delo tudi manj plačane (prav tam, str. 

40). 

Čeprav drži, da so ženske čedalje bolj zastopane v javnih službah, so zanje vselej prihranjena 

najnižja in najbolj negotova mesta, kot so pomočnice, negovalke, čistilke, hišnice, varuhinje 

otrok … Četudi so v drugih stvareh enakopravne, dobivajo za iste diplome manj pomembna 

mesta, pa tudi brezposelnost in začasne zaposlitve jih odrinejo na mesta s skrajšanim delovnim 

časom. Posledica tega pa je skoraj neogibna izključenost iz iger za oblast in nedostopnost 

obetavnih poklicnih poti (Bourdieu, 2010, str. 107). 

Moški imajo prednosti pri zaposlovanju, ker so delovna sila, v katero se splača vlagati, saj gre 

za dolgotrajnejše naložbe. Ženske pa so drugotna delovna sila, ki le dopolnjuje družinski 

proračun. Celotna organizacija življenja v takih družbah temelji na delitvi dela po spolu. 

Ženske so »po naravi« določene za delovanje v domu in družini, saj družina zagotavlja 

ogromno storitev za svoje člane, še posebej tiste, ki bi bile izredno drage, če bi jih 

zadovoljevale druge ustanove (Jogan, 1986, str. 14–15). 

»Ko se ženske vključujejo v sfero plačanega dela, stopajo na trg delovne sile, ki je spolno 

stratificiran – ženske ne opravljajo enako ovrednotenih del (niti statusno niti materialno) kot 

moški. Skoncentrirane so v »ženskih« poklicih in na področjih, ki po navadi predstavljajo 

institucionalizirana domača dela in »naravne« ženske vloge; ženske nimajo enakih možnosti 

za vertikalno poklicno mobilnost kot moški. V ekonomskih krizah so ženske praviloma prve, 

ki ostanejo brez dela. Položaj žensk v plačanem delu odseva položaj žensk v družbi in je v 

skladu z družbeno ureditvijo dela na ženska in moška« (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 60). 
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Z zaposlitvijo se ženske deloma odrečejo svoji »naravni« vlogi in so zato nenehno razdvojene. 

Ker je ženska v zaposlitev pogosto prisiljena in se srečuje z očitkom, da se izneverja svoji 

pravi vlogi, je njeno življenje polno slabe vesti. Kot delavka ni ves čas in popolnoma pri 

stvari, tako kot njen sodelavec, hkrati pa se sprašuje, ali je slaba mati, ker je zapustila svoje 

mesto v družini in prevzela izvirno moško vlogo (so)hranilca (Cigale, 1992, str. 37). 

2.3. Opredelitev dela in ne-dela 

Zdi se, da koncepta dela ni težko opredeliti, vendar temu ni tako. Keith Grint trdi, da 

nedvoumne ali objektivne definicije dela ni. Preučil je številne definicije in prišel do slednjih 

zaključkov: 

 Vprašanje je, ali je delo ocenjeno kot »nekaj, kar zagotavlja preživetje posameznika in 

družbe v spopadu z naravo«, ali je delo tudi dejavnost, ki ne šteje kot bistvena ali nujna 

za preživetje družbe (npr. pisanje socioloških knjig). 

 Dela ne moremo preprosto opredeliti kot zaposlitev, saj mnoge dejavnosti opravljajo 

tudi ljudje, ki dejansko niso zaposleni (npr. pomivanje posode, likanje, skrb za otroke, 

prostovoljno delo ...). 

 Delo ni samo »nekaj, kar moramo narediti«, če želimo ali ne (npr. uživanje hrane in 

pijače). 

 Dela ne moremo obravnavati kot dejavnosti, ki ne sodijo v prosti čas, saj je neka 

dejavnost za nekoga brezdelje za drugega pa delo (npr. igranje nogometa). Delo in 

prosti čas se lahko prepletata in ju je težko ločiti. 

Karl Marx je delo definiral kot proizvodnjo blaga in uslug, ki naj bi bile ključne za človekovo 

srečo in samouresničitev. Delo je najpomembnejša in temeljna človekova dejavnost, ki ljudem 

omogoča, da uresničijo svoje skrite možnosti ali pa izkrivi in uniči njihovo naravo in odnose 

do drugih (Haralambos, 1999, str. 187). 
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Grint tudi meni, da je najpogostejše delo v modernih zahodnih družbah zaposlitev, ki pa ni 

edina vrsta dela. Odobravanje druge dejavnosti kot delo je odvisno od tega, »čigava razlaga 

dejavnosti ima večjo težo« (Haralambos, 1999, str. 185). 

Pravi tudi, da je hišno oziroma gospodinjsko delo tudi delo, ter obenem priznava, da ga vsi ne 

opredeljujejo tako. Največji vpliv naj bi imele moške definicije del, tako da vsi večji napori 

žensk niso bili obravnavani kot delo. »Podrejeni in s spolom pogojeni status domačega dela, ki 

ga na splošno razvrščamo kot ne-delo, je pomemben, ker nas spominja na značilnosti 

patriarhalne ideologije pri vrednotenju dela« (Keith Grint, v Haralambos, 1999, str. 185). 

2.4. Plačano (formalno) in neplačano (neformalno) delo žensk 

V okviru partnerskih zvez, ko denar služita oba zakonca, je prišlo do normalizacije stanja, 

ostalo pa je družinsko in gospodinjsko delo, ki ga država ne honorira. To je neplačano delo, ki 

praviloma bolj obremenjuje žensko kot moškega. Ekonomsko rečeno to pomeni, da so stroški 

za družinsko življenje in otroke, predvsem za ženske, narasl. (Kuhar, & Ule, 2003, str. 60). 

»Navsezadnje zmore ženska, če jo prisilijo stvari od zunaj ali njena individualnost od znotraj, 

vse, kar zmore moški. Ali slabše ali bolje, za to nam tu ne gre. Ničesar ni, česar konec koncev 

ne bi zmogla. Vendar – in to je tisto, česar se moramo držati, ko temu oporekamo – je po drugi 

strani prav tako gotovo, da je ženska, brž, ko dejansko dela tisto, kar je moško, samo ženska 

forma moškega in ne več ženska« (Lorenz Stein, 19. stoletje, v Kanjuo Mrčela, 1996, str. 60). 

Opredelitev formalnega in neformalnega dela je odvisna od izbire vidika produkcijskega 

procesa. Gershuny je opredelil formalno ekonomijo z izmenjavo denarja in dobrin med 

gospodinjstvi in formalnim produkcijskim sistemom. Pri takih izmenjavah ima vsako delo, 

blago ali usluga svoj denarni ekvivalent. Navedel je tudi tri vrste neformalne produkcije, ki 

imajo tudi svoje zakonitosti delovanja: gospodinjska produkcija, prostovoljna skupnostna 

produkcija ter skrita »črna« produkcija (Černigoj Sadar, 2000, str. 31). 

Med temi oblikami produkcije obstajajo stalne interakcije, ki so pogojene z razvojnimi trendi 

ter ekonomskimi in socialnimi možnostmi. 
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Neplačano delo je prav tako pomembno kot plačana zaposlitev. Njegova vrednost se ne meri v 

denarju in v tem, da je manj cenjeno, vendar to še ne pomeni, da ni pomembno in zahtevno. 

Pomembno je tako za normalno delovanje posameznika kot za družbo. Ena glavnih razlik med 

plačanim in neplačanim delom je ta, da neplačano delo po večini opravljajo ženske in da je to 

delo že sinonim za »žensko delo« (Mikola, 2010, str. 27). 

Murgatroyd je uvedla tudi ločitev med ekonomsko in antroponomično produkcijo, ki se ločita 

v tem, ali se dogajata v privatni ali javni sferi. V ekonomsko produkcijo uvršča objekte in 

sredstva, ki so pomembna za materialno eksistenco, v antroponomično pa aktivnosti, ki 

zahtevajo neposreden stik z ljudmi (npr. vzgoja, izobraževanje ...). 

Formalno delo opredeli kot aktivnost, za katero dobi moški ali ženska plačilo, ko se vključi v 

trg delovne sile. Neformalno delo pa so vse aktivnosti, ki so neplačane in se jih izvaja za člane 

družine v gospodinjstvu ali zunaj njega (Černigoj Sadar, 2000, str. 32). 

Oakleyeva ugotavlja, da lahko tradicionalen sociološki pristop do gospodinjskega dela 

označimo za seksističnega, saj ga obravnava zgolj kot aspekt ženske vloge v družini. Lahko jo 

obravnava kot del ženske vloge v zakonu ali kot dimenzijo vzgajanja otrok, nikoli pa kot 

delovno vlogo. Za to je potreben pristop, pri katerem gledamo na gospodinjsko delo kot na 

zaposlitev in ga vidimo kot delo, ki je podobno drugim delom v moderni družbi (Mikola, 

2010, str. 18–19). 

Neformalno delo je aktivnost izven organizacije, ki ima družbeni pomen, nima pa priznanega 

statusa dela, kar privede do tega, da družba takega dela ne varuje, ne regulira, ne formalizira in 

lahko celo preganja. Ni ga mogoče legalizirati, vendar je kljub temu podlaga formalni 

ekonomiji (Miklavčič, 2003, str. 8).  

Gre za neinstitucionalizirano delo ali za delo v drugih institucijah, v katerih proizvodna 

funkcija ni primarna. Tak primer najdemo v družini, v lokalni skupnosti ali v politični 

organizaciji (Svetlik, 1988, str. 11). 

Formalno delo je delo, kjer gre za formalizacijo, urejanje in koordinacijo delovnih aktivnosti 

(prav tam, str. 11). 
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Formalno delo in formalna ekonomija ustvarjata gospodarstvo, neformalno delo pa predstavlja 

po večini prikrit in neregistriran pretok delovne sile, dobrin in storitev (Miklavčič, 2003, str. 

8). 

Prav tako velik del aktivnosti, ki imajo vse atribute dela, pade izven delovnih organizacij, kjer 

praviloma ni priznan status dela in se ne štejejo za formalno delo (Svetlik, 1988, str. 11). 

Tako se tudi z ločitvijo dela od doma, ki nastopi z industrializacijo, gospodinjsko delo 

spremeni v ne-delo. Veliko dela, ki ga ženske opravijo za vzdrževanje gospodinjstva, skrb za 

družinske člane, postane nekaj zasebnega, neproduktivnega in nevidnega. Reproduktivno delo 

je družbeno nevidno delo, ki ga opravljajo ženske v sferi zasebnosti. Tako se domače delo 

imenuje tudi »delo iz ljubezni« in ni posledica družbene pogodbe, ampak naravni atribut 

ženske. Ker tako delo ni plačano in ni všteto v družbeni bruto dohodek, ga ne smatramo kot 

delo. S preobrazbo domačega dela v ne-delo družba brezplačno dobi velike količine 

opravljenega dela, ki je potrebno za njeno produkcijo (Hrženjak, 2007, str. 23). 

Tudi Svetlik (1988, str. 12) razlikuje med formalnim in neformalnim delom na ravni 

posameznika. Formalno delo je za posameznika manj pomembno za samoaktualizacijo in 

izražanje ustvarjalnosti kot pa za pridobitev ustreznega družbenega položaja. Delovno mesto 

je družbeni položaj, ki daje posamezniku pravico do dohodka, do sodelovanja v upravljanju in 

v političnem življenju ter kolektivni porabi. Za ohranjanje delovnega mesta je treba delati, 

vendar delo samo po sebi večini delavcem ne nudi zadovoljstva. Po drugi strani pa neformalno 

delo ni nikakršno zagotovilo za pridobitev družbenega položaja. Nanj se ne navezujejo nobene 

vnaprej priznane pravice in odgovornosti. Na tej osnovi ni mogoče priti do družbenega 

stanovanja, do pokojnine ali do vloge delegata. Posamezniki imajo od njega predvsem 

neposredne koristi, kot so moralno zadovoljstvo, avtonomna ustvarjalna dejavnost ter 

uporabne vrednosti, ki jih proizvajajo za sebe. 

Med neplačana dela ne sodi samo gospodinjsko delo ampak tudi odnosno delo. 

Odnosno delo zajema predvsem blaženje fizičnih in čustvenih konfliktov in skrb za ugodno 

vzdušje v družini. Ker se čustvenost pripisuje predvsem ženskam, to opravljajo le-te. Prav tako 

pa tudi skrbstveno delo, kjer so raziskave pokazale, da ženske skrbijo za svoje otroke do 30. 
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let, nato pa kmalu začno skrbeti za svoje starše. To pomeni, da jim ostane le malo časa, ko 

tega dela ne opravljajo (Alenka, 2011). 

Pri skrbstvenem delu gre predvsem za empatijo, za pomoč tistim, ki so pomoči potrebni in ne 

spadajo v najožji družinski krog oziroma gospodinjstvo. To delo je obremenjujoče, saj se 

ženske vživijo v vloge tistih, ki jih oskrbujejo in jim pomagajo zmanjševati in preživljati strese 

(Konda, 2013). 

Seveda je treba poudariti, da tudi moški opravijo del neplačanega družinskega dela.  

»Gre predvsem za fizično zahtevnejša in tehnična dela. Značilnost teh del je, da imajo svoj 

začetek in svoj konec in jih ni potrebno opravljati ves čas. Moški opravljajo dela po naročilu 

in na recept: Naročilo pride od zunaj, saj sami načeloma takega dela ne vidijo – situacija, ki je 

večini žensk verjetno dobro znana. Ženske čutijo bistveno večjo odgovornost glede izvajanja 

družinskega dela. Moški po večini menijo, da je to v prvi vrsti odgovornost matere, žene, 

hčere ali najete pomočnice« (Konda, 2013). 

Vključevanje moških v neformalno delo počasi napreduje in ljudje se zavedajo, da dolžnosti 

moškega in ženske niso več tako ozko usmerjene kot v preteklosti, ter da sta za kariero, dom 

in otroke odgovorna oba (Jović, 2009, str. 9). 

»Novejše raziskave kažejo, da prihaja do določenih premikov pri mlajših generacijah. Glede 

odnosov med spoloma, delitve dela med spoloma, so mladi izrazito enakopravno usmerjeni. 

Največja izenačenost pri delitvi dela se vidi v skrbi za denarne zadeve, najmanjša pa v 

neprijetnih, rutinskih opravilih« (Konda, 2013). 

Realno stanje je pogosto tako, da ljudje delajo (tudi matere majhnih otrok) vse dlje in vse več 

neplačanega dela. Ves čas so v skrbeh, da bodo izgubili službo, če ne bodo ugodili vsem 

delodajalčevim zahtevam. Temu se prilagodijo tako, da se izogibajo potencialnim bremenom 

kombiniranja plačanega dela in družine, npr. s prelaganjem rojevanja (Kuhar & Ule, 2003, str. 

125). 
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2.5. Katero je žensko in katero moško delo? 

»Noben narod ne more biti svoboden, dokler je polovica prebivalstva zasužnjena v kuhinji« 

(Lenin , v Oakley, 2000, str. 237). 

Delež zaposlenih žensk je največji v določenih panogah in dejavnostih. Moški rudarijo, 

gradijo, opravljajo transport, medtem ko se ženske zaposlujejo predvsem v dejavnostih, ki so 

nekakšen podaljšek gospodinjskih dejavnosti. Tipične ženske industrije so tekstil, izdelava 

oblek in obutve ter živilska industrija. Ženske predstavljajo tudi večino zaposlenih v 

dejavnostih, kjer je potrebna skrb za ljudi (zdravstvo, šolstvo, socialne dejavnosti). 

Takšna delitev nima nič opraviti z biološkimi posebnostmi spolov (fizične lastnosti) pa tudi z 

umskimi zmogljivostmi ne. Delitev del in dejavnosti na ženske in moške ni pogojena niti s 

težo dela, saj so nekatera dela, ki veljajo za ženska, fizično zelo naporna in so nekoč veljala za 

moška, sedaj pa veljajo kot tipično ženska. Gre bolj za dejstvo, da civilizacija, v kateri živimo, 

ženske še vedno postavlja v drugorazreden položaj (Cigale, 1992, str. 40). 

Govori se o moških in ženskih poklicih, kot da bi bili ljudje različno sposobni. Ženska naj 

kuha, po odličnejših hišah pa najemajo moške kuharje, ženske naj bi imele boljše sposobnosti 

za šivanje in krpanje, krojači pa so moški. Delitev je predvsem posledica vzgoje, saj se dečke 

že zgodaj začenjajo navajati na svobodo, deklice pa se vzgaja v »neumne goske« (Leskošek, 

2002, str. 153). 

Livia Turco (prav tam, str. 41) pravi: »Očitno je, da danes nimamo več opravka s staro 

delitvijo vlog – ženske doma z družino, moški na delu zunaj doma – pač pa z delitvijo dela, v 

kateri se pričakuje, da bodo ženske skrbele za ljudi, in v kateri se smatra, da je naravno, da 

bodo ženske delale na področjih in na položajih, ki dajejo malo ekonomske vrednosti, 

zahtevajo malo sprejemanja odločitev, terjajo malo odgovornosti in zagotavljajo nizek status.« 

Kljub vedno bolj intenzivni vključitvi žensk v plačano delo se tradicionalna delitev dela med 

spoloma v gospodinjstvu ni bistveno spremenila. Večkratno obremenitev zaposlenih žensk v 

Sloveniji je omilil organiziran in sofinanciran prenos nekaterih funkcij iz gospodinjstva v 

javno sfero (ustanove za varstvo otrok, javna prehrana), vendar še vedno veliko neplačanega 

dela v zasebni in javni sferi opravijo ženske (Černigoj Sadar, 2000, str. 36). 
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Ker je modernost brez dvoma, vsaj skozi znanstvene diskurze, producirala podobo monolitne 

moškosti, kot heteroseksualnega moškega, preskrbovalca družine – družinskega človeka kot 

družbeno predpisano podobo in vedenjski vzorec, v postmodernosti zaznavamo družbeno 

prepoznavanje pluralnosti moškosti. V ta kontekst pa uvrščamo pojav novega očetovstva, ki je 

definirano predvsem z večjo vpletenostjo očetov v razmerja z otroki (Švab, 2001, str. 123). 

Ugotovitve kažejo, da si sodobni očetje želijo bolj skrbeti za otroke in da s svojimi otroki 

vstopajo v tesnejša razmerja kot njihovi očetje. Kljub temu njihovo sodelovanje vključuje 

prijetnejša, manj rutinska, nezavezujoča opravila, medtem ko so partnerkam prepuščena vsa 

ostala opravila in skrb (Hochschild 1997, v Švab, 2001, str. 125). 

Empirične raziskave kažejo, da ženske pri poskusih delitve dela s partnerjem naletijo na večji 

odpor in hkrati v prepričevanje vložijo precej več energije, če gre za rutinska gospodinjska 

opravila kot pri pogajanju o delitvi nege in skrbi za otroke. Ukvarjanje z otroki lahko deluje 

kot psihološka terapija, medtem ko rutinska gospodinjska opravila ali upravljanje 

gospodinjstva predstavljajo le dodatno, odvečno breme (Hochschild 1997, v Švab, 2001, str. 

151). 

Rezultati fokusnih skupin in intervjujev kažejo, da sodobni mladi moški opravljajo več dela v 

gospodinjstvu in pri skrbi za otroka. Prav tako moški, ki si še ne delijo gospodinjstva s 

partnerko, se na verbalni ravni strinjajo, da bodo prevzeli del domačih opravil in skrbi za 

otroka. Spodaj izpisane izjave v raziskavi kažejo, da se glede delitve dela ne premika samo 

med visoko izobraženimi, temveč tudi v drugih skupinah (Kuhar & Ule, 2003, str. 107). 

»S partnerko si bova gospodinjska dela delila, glede na to pač, kdo ima kdaj čas in kdo kaj raje 

dela. Ne zagovarjam tradicionalne delitve dela, pomembno je dopolnjevanje in sodelovanje 

med partnerjema.« 

»To je že tako daleč, da znamo moški vse napraviti, pa tudi ženske.« 

»Nižji sloji po moje padejo prej v kalupe, ko se poročijo, mislijo, da mora žena npr. pasti za 

pralni stroj in štedilnik, nobenega »lajfa« več razen postelje.« 
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2.6. Čas porabljen za gospodinjsko delo  

Ker gospodinjsko delo ni plačano, ga ne moremo izraziti s finančnimi merili, zato vrednost 

tega dela izražamo s porabljenim časom. Na ta način lahko ugotovimo, kdo se s temi deli 

ukvarja, kakšna je delitev dela in kakšna je časovna poraba za ta dela (Svetlik, 1988, str. 88). 

V Sloveniji se moški danes v primerjavi z 90. leti prejšnjega stoletja, ko so za gospodinjska 

opravila porabili v povprečju 7 ur na teden, vedno bolj vključujejo v opravljanje gospodinjskih 

del, saj zanje v povprečju porabijo 14,5 ur na teden, medtem ko zaposlene ženske porabijo za 

gospodinjska dela v povprečju 25 ur na teden (Urad RS za enake možnosti 2004: 7–9, v 

Humer, 2007, str. 75). 

Svetlik (1988, str. 120) je pred približno 25 leti raziskoval to tematiko in ugotovil, da vsaj eno 

uro na dan v gospodinjstvu dela 32,7 % moških in kar 95 % žensk. Prav tako moški v 

povprečju porabijo za delo v gospodinjstvu 14,8 ur na teden, ženske pa 29,3 ure. 

Ugotovil je tudi, da so ženske pred 20 leti za gospodinjsko proizvodnjo porabile prav toliko 

časa, kolikor ga porabijo še danes, pa čeprav vemo, da so se naša gospodinjstva med tem 

časom opremila z različnimi gospodinjskimi stroji in da so se razvile servisne in varstvene 

institucije (prav tam, str. 89). 

Raziskava Kako Evropejci preživljajo svoj čas; Vsakdanje življenje žensk in moških (How 

Europeans spend their time; Everyday life of women and men, Eurostat, 2004), kjer so zbrani 

podatki od leta 1998 do 2002, je pokazala, da ženske na dan za gospodinjska opravila porabijo 

4 ure in 57 minut, moški pa 2 uri in 39 minut (glej tabela 1). Če čas gledamo v odstotkih, 

ženske opravijo 65 % gospodinjskih del, moški pa ostalih 35 %. To pomeni, da ženske 

opravijo dve tretjini vsega gospodinjskega dela.  

Tabela 1: Čas, ki ga moški in ženske v Sloveniji namenijo gospodinjskim opravilom 

 ŽENSKE (ure in minute/ 

dan) 

MOŠKI (ure in minute/ dan) 

Priprava hrane 1:25 0:17 

Pranje posode 0:28 0:04 
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Čiščenje 0:56 0:32 

Skrb za oblačila, likanje 0:32 0:01 

Vrtnarjenje 0:25 0:32 

Gradbeništvo in popravila 0:02 0:24 

Nakupovanje 0:21 0:16 

Skrb za otroke 0:29 0:12 

Druga gospodinjska dela 0:16 0:23 

SKUPAJ: 4:57 2:39 

Vir: How Europeans Spend their Time; Everyday life of women and men, str. 46 

Gospodinjsko delo obsega delo, storjeno v lastnem gospodinjstvu, med katera štejemo 

pripravo hrane, skrb za oblačila, čiščenje in vzdrževanje gospodinjstva, vrtnarjenje, gradnjo in 

popravila, nakupovanje in skrb za otroke (prav tam). 

Gospodinjske aktivnosti so ločene po spolu. Ženske opravljajo hišna dela in skrbijo za otroke 

in starejše, moški pa opravljajo vzdrževalna dela in popravila. Ženskam največ časa vzame 

priprava hrane ter čiščenje in skrb za oblačila. Moški največ časa porabijo za čiščenje, 

vrtnarjenje, gradnjo in popravila ter nakupovanje (prav tam, str. 47). 

Priprava hrane je tipično ženska naloga v Sloveniji, saj se za to opravilo porabi več časa. 

Slovenke porabijo za kuhanje 1 uro in 25 minut (prav tam, str. 49). 

Kot priprava hrane je tudi pomivanje posode tipično žensko delo v Sloveniji. Ženske porabijo 

zanj dnevno 28 minut. To opravilo je najbolj neenakomerno porazdeljeno med spoloma (prav 

tam, str. 51). 

Čiščenje stanovanja je prav tako delo, ki ga večinoma opravljajo ženske. Povprečno opravijo 

ženske okrog 80 % vseh čiščenj v stanovanju. Če gledamo povprečen dan, dve tretjini žensk in 

ena četrtina moških nameni svoj čas za čiščenje. Ob dnevih čiščenja stanovanja ženske v 

Sloveniji tej aktivnosti namenijo 67 minut, dnevno pa 56 minut. Pospravljanje dvorišča, 

kurjava ter ostala vzdrževalna dela so predvsem dela, ki so tipično moška (prav tam, str. 53). 
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Ženske opravijo večino pranja perila. Na povprečen dan pere perilo skoraj ena tretjina žensk in 

manj kot desetina moških. Ob dnevih pranja perila to opravilo vzame moškim in ženskam v 

povprečju pol ure časa (prav tam, str. 54–55). 

Gospodinjsko opravilo, ki ga skoraj izključno opravljajo ženske, je likanje. Moški likajo zelo 

redko. V povprečju dnevno lika 1 do 5 % moških. Likanje povprečno vzame ženskam eno uro 

(prav tam, str. 56–57). 

Moški porabijo za vrtnarjenje dnevno 32 minut, ženske pa 25 minut. Vrtnarjenje je 

samoumevno moško opravilo v Sloveniji. Če gledamo dneve, ko vrtnarimo, moški v 

povprečju porabijo več časa kot ženske za to opravilo. Moški porabijo 1 do 3 ure, ženske pa 

od 45 minut do največ 2 uri in pol (prav tam, str. 60–61). 

Najbolj tipični moški opravili v gospodinjstvu sta gradbeništvo in popravila. Moški opravijo 

80 do 90 % teh opravil. Če pogledamo dneve, ko se to opravilo opravlja, moški porabijo 

povprečno 90 minut do 2 uri, ženske pa 1 uro (prav tam, str. 62–63). 

Polovica prebivalstva dnevno opravlja nakupe ali se poslužuje kakih drugih storitev. Ženske 

nakupujejo pogosteje kot moški. Kljub temu pa moški in ženske namenijo za nakupovanje 

približno enako časa, okoli 1 uro (prav tam, str. 64–65). 

Skrb za otroke je predvsem domena žensk. To delo zajema fizično oskrbo otrok, učenje, 

branje, igranje, pogovarjanje z otroki, spremljanje otroka k zdravniku, v šolo in drugo. Dnevno 

zaposlene slovenske ženske za oskrbo otrok starih do 6 let porabijo 2 uri in 16 minut, moški pa 

le 55 minut. (prav tam, str. 65–66). Za starejše otroke, stare od 7 do 17 let, matere porabijo 

dnevno 19 minut, očetje pa le 7 minut. V nobeni drugi evropski državi očetje starejših otrok ne 

porabijo za oskrbo tako malo časa (prav tam, str. 68–69). 
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Graf 1: Čas, ki ga moški in ženske v Sloveniji porabijo za posamezna gospodinjska opravila 

Vir: Eurostat, 2004 

Ocene OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) kažejo, da odrasli člani 

gospodinjstva v evropskih državah članicah OECD za gospodinjska opravila ter varstvo in 

oskrbo na dan povprečno porabijo 2,5 ure. Ženske (3,5 ure) so v primerjavi z moškimi (1,5 

ure) mnogo bolj vključene v ta opravila (slika 1). Največji del neplačanega dela so rutinska 

gospodinjska opravila (kuhanje, pospravljanje, vrtnarjenje in urejanje doma) in varstvo. 

Analize v članicah Evropske unije, kjer so raziskovali uspešnost ravnoteženja službe ter 

gospodinjskega in skrbstvenega dela, kažejo, da so zdaleč najbolj obremenjene in pod 

največjim stresom Slovenke. Ugotavljajo tudi, da si približno tretjina ljudi v Sloveniji želi 

delati manj ur. 

Trikotnik (slika 2) spodaj predstavlja ure na teden, ki jih lahko razporedimo v eno izmed treh 

sfer: plačano delo, izobraževanje, skrbstveno in gospodinjsko delo in prosti čas oz. družabno 
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življenje. Ljudje, ki preživijo malo časa v eni sferi in več v drugih, so v kotu. Ljudje, ki pa 

porabijo približno enako časa v vseh sferah, so na sredini in uspešno obvladujejo časovne 

pritiske (Kuhar & Ule, 2003, str. 122). 

 
Slika 1: Trikotnik življenjskih sfer 

Vir: Kuhar & Ule, 2003 

2.7. Interpelacija ženske v proces ugospodinjenja  

Med vsemi delovnimi vlogami je gospodinjska vloga nekaj čisto posebnega, saj jo vpelje 

izjemno dolgo vajeniško obdobje, ki ni predmet prostovoljne pogodbe. Ker je spol – rodile so 

se kot ženske – relativno merilo za sprejem v družbo, je vajeniško obdobje žensk, v katerem se 

učijo gospodinjenja, del njihove splošne socializacije za žensko vlogo. Identifikacija z materjo 

in drugimi odraslimi ženskami, ki veljajo za gospodinje, že v otroštvu vcepi občutek, da je za 

gospodinjsko delo odgovorna ženska. Prav tako mati hčerki ni le zgled za žensko vedenje, 

temveč tudi zgled odnosa do gospodinjskega dela. Hči najprej opazuje, nato posnema in 

kasneje dejavno pomaga. Način, kako gospodinjiti – merila, ki jih je treba doseči – in 

vsakdanji potek dela, po katerem se je treba ravnati, se prenaša z matere na hčer (Oakley, 

2000, str. 110–111). 

Možen pa je tudi neposreden upor zoper materina gospodinjska merila: odziv, ki je nekaj čisto 

drugega, kakor preprosto posnemanje, a ima isti pomen. Tudi določitev meril in vsakdanjega 
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poteka dela je proces, ki je tesno povezan s poprejšnjo socializacijo gospodinje (prav tam, str. 

111). 

Kažeta se dva različna odnosa do dela, in sicer »tradicionalen« in »instrumentalen«. Pri 

tradicionalnem odnosu je gospodinjska vloga bistvena za samoumevanje, gospodinjsko delo 

pa opravljajo zaradi njega samega. Nagrada za to je omejena na to, da gospodinjsko delo pač 

opravijo. Tak odnos je značilen za tesno povezane delavske skupnosti, ki poudarjajo spolno 

razlikovanje in omejevanje možnosti žensk zunaj doma. Pri instrumentalnem odnosu pa je 

gospodinjsko delo razumljeno bolj ohlapno in je le dejavnost, ki jo je treba opravljati zaradi 

drugotnih ciljev, pri katerem sta zavestna posvetitev materinstvu in prepričanje, da zakon 

temelji na tovarištvu, najpomembnejša. Tak odnos je značilen za gospodinje iz srednjega sloja. 

Najpomembnejši dejavnik pri tem je čas šolanja. Pri ženskah, ki imajo več kot opravljeno 

osnovno šolo, pride do tega, da se nekako odtrgajo od svoje podobe gospodinje in si ustvarijo 

zavestno prezirljiv odnos do gospodinjskega dela (prav tam, str. 113). 

Z ugospodinjenjem se je tako dovršil proces ustvarjanja podobe moderne družine, kot jo 

poznamo tudi danes. S tem sta se začela kompleksno prepletati dva vidika družinskega dela, ki 

sta neločljiva in zato tesno vezana na žensko vlogo v družini: reprodukcija ter gospodinjsko 

delo (Švab, 2001, str. 146). 

2.8. Marginalizacija gospodinjskega dela 

Vprašamo se lahko, ali je delo, ki je življenjskega pomena za preživetje posameznika in za 

obstoj družbe, in ki ga redno opravlja več kot polovica vsega prebivalstva, nizko vrednoteno 

delo. 

V vrednostnem sistemu, ki je delo povzdignil v najvišjo vrednoto, v katerem se po delu meri 

človekov ugled, domače gospodinjsko delo celo jemlje ugled tistim, ki ga opravljajo.  

Vzroke za nizko vrednotenje tega dela lahko iščemo v ekonomski in sociološki teoriji (ali 

pomanjkanju teorije). Cele generacije ekonomistov in drugih družboslovcev se z 

gospodinjstvom enostavno niso ukvarjale. Če pa so govorili o njem, potem le še kot o ostanku 
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starih časov, kot o nujni začasni rešitvi, ki je potrebna zaradi še ne dovolj razvitega javnega 

sektorja.  

Zanimanje za »neformalno« gospodinjsko proizvodnjo se je pokazalo šele v zadnjem času. Na 

spremenjena stališča do gospodinjskega dela ter ponovnemu ovrednotenju tega dela so v prvi 

vrsti vplivala: 

 različna socialistična in feministična gibanja ter tista gibanja, ki si še vedno 

prizadevajo za reševanje ženskega vprašanja in s tem v zvezi za bolj simetrično delitev 

dela med spoloma v gospodinjstvu in izven njega;  

 nič manj pomemben dejavnik v prevrednotenju gospodinjskega dela je bila 

profesionalizacija tega dela. Dokler se je to delo opravljalo v anonimnem okolju 

domačega gospodinjstva brez plačila, to delo ni moglo imeti svoje cene in jo tudi ni 

dobilo z uvajanjem služkinj v meščanske družine.  

Minimalni zaslužek in nizki status govori o nizko vrednotenem delu, ki so ga opravljale. 

Veljalo je prepričanje, da so to nekvalificirana dela, za katera ni potrebna izobrazba ter da je 

žena že po svoji »naravi« ustvarjena, da bo gospodinja, skrbnica in varuhinja svoje družine. 

Takrat nihče ni štel ur, meril napora in vložene energije ter pridobljenih izkušenj. Šele, ko so 

se ta dela profesionalizirala in se transformirala v plačano "neformalno" proizvodnjo, v kateri 

ima delo in proizvod svojo ceno, je to delo dobilo vrednost, ki jo je možno izraziti v finančnih 

kazalcih (Svetlik, 1988, str. 89–90). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

V diplomskem delu raziskujem porazdelitev gospodinjskega dela med partnerjema. Skozi oči 

žensk iz različnih generacij skušam ugotoviti, ali ženske to neformalno/neplačano delo 

opravljajo, ker jim je všeč, ali bolj zato, ker jih družbena merila ter privzgojen občutek, da je 

za gospodinjska dela odgovorna ženska, silijo v to. Glede na to, da je gospodinjsko delo še 

vedno domena žensk, ugotavljam, katera dela so bolj rezervirana za njih in katera za moške, 

ali je to delo cenjeno ali se delitev gospodinjskega dela v družini s časom spreminja ter ali se 

ta vzorec ugospodinjenja prenaša po ženski liniji iz generacije v generacijo. Za svoje 

raziskovanje sem se odločila, ker je malo znanega o tej temi, in ker sem iskala nove 

perspektive na to problematiko. 

V teoretičnem delu sem s pomočjo literature prišla do ugotovitev, da ženske še vedno opravijo 

več gospodinjskega, neplačanega dela (dejavnost potrebna za vsakdanje funkcioniranje 

družine) kot moški, ter da zanj porabijo tudi več časa. Gospodinjska dela se kljub temu 

tradicionalno delijo na ženska in moška, vendar moški vedno bolj pomagajo ženskam pri teh 

opravilih. Glede ugospodinjenja žensk pa avtorji niso enotni. Nekateri trdijo, da se ta vzorec 

prenaša po ženski liniji iz generacije v generacijo, nekateri pa se s tem ne strinjajo in omenjajo 

dejavnike, ki na to vplivajo. To problematiko sem v empiričnem delu s pomočjo svoje družine 

podrobneje preučila in analizirala. Pri opredelitvi raziskovalnega problema sem izhajala iz 

raziskovalnih hipotez in vprašanj. 

3.2. Cilji 

V diplomskem delu so bili zastavljeni naslednji cilji: 

 Ugotoviti, ali ženske doma opravijo več gospodinjskih opravil kot moški. 

 Ugotoviti, ali se je relacija moškega in ženske do gospodinjskega dela s časom kaj 

spremenila. 
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 Ugotoviti, ali se vzorec ugospodinjenja žensk v družini prenaša iz generacije v 

generacijo. 

 Ugotoviti, ali je gospodinjsko delo v družbi in doma dovolj cenjeno. 

3.3. Hipoteze 

Preden so bili pridobljeni odgovori iz intervjujev, sem postavila sledeče hipoteze: 

Hipoteza 1: Ženske doma še vedno opravijo večino gospodinjskih opravil. 

Hipoteza 2: Relacija moškega in ženske do gospodinjskega dela se je s časom spremenila. 

Hipoteza 3: Ženske poleg službe še vedno porabijo veča časa kot moški za opravljanje 

gospodinjskih opravil. (OPOMBA: Zaradi premalo pridobljenih informacij iz intervjuja sem 

se odločila, da te hipoteze ne bom obravnavala). 

Hipoteza 4: Vzorec ugospodinjenja žensk v družini se prenaša iz generacije v generacijo. 

Hipoteza 5: Gospodinjsko delo v družbi ni dovolj cenjeno. 

3.4. Instrument za zbiranje podatkov 

Raziskava, ki sem jo naredila, je kvalitativna, instrument za zbiranje podatkov pa je bil 

intervju. 

Za kvalitativno raziskovanje sem se odločila, ker je načelo kvalitativne metodologije, da 

raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje, ter da raziskovani pridejo do besede. Svoja 

prizadevanja mora raziskovalec usmeriti na stvarne življenjske probleme ljudi in ne na 

odmaknjene akademske probleme. Pri raziskovanju mora biti sprejemljiv in odprt za 

vsestransko različne podatke o raziskovanih in ne samo za podatke, ki so pomembni z vidika 

njegove teorije, pa tudi preučevanje raziskovanih mora potekati v njihovem vsakdanjem 

življenjskem kontekstu (Mesec, 1998, str. 28). 



KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

27 

3.5. Tehnika zbiranja podatkov 

Tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo med dvema osebama, kjer je ena oseba 

spraševalec, ki postavlja vprašanja, in druga vpraševanec, ki nanje odgovarja, je intervju 

(Vogrinc, 2008. str. 99).  

S pomočjo intervjuja lahko raziskovalec ugotavlja, kaj ljudje mislijo o preučevani temi, 

spozna njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in 

stvarem, oziroma spoznava tisto, kar ne more ugotoviti niti s pomočjo opazovanja (Vogrinc, 

2008, str. 100). 

Ker sem poskušala spoznati določene značilnosti in poglede svojih intervjuvancev, sem 

uporabila neposreden in individualen intervju. Glede na to, da sem se poslužila 

nestandardiziranega, polstrukturiranega intervjuja in uporabila že vnaprej postavljena odprta 

vprašanja, sem kljub temu nekaj vprašanj oblikovala tudi med potekom intervjujev. Pri tej 

obliki spraševanja ne uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak so 

vprašanja le vodilo za intervju.  

Uporabila sem namensko vzorčenje, saj je bil moj namen spoznati stališča žensk in vzorec 

prenašanja ugospodinjenja iz ženske na žensko v moji družini. Ugotovitve, ki sem jih dobila 

na svojem vzorcu, ne gre posplošiti na širšo populacijo, ampak so omejene na ženske, ki so 

sodelovale v moji raziskavi. 

3.6. Raziskovalni vzorec 

Raziskovala sem na vzorcu treh žensk in sebe. Intervjuvala sem svojo nono (babico) po 

materini strani, ki živi z možem v Vipavskem Križu in je stara 73 let. Nato sem intervjuvala 

svojo mamo, ki živi z možem, bratom in mano prav tako v Vipavskem Križu, vendar na drugi 

lokaciji in je stara 50 let. Potem sem intervjuvala še svojo starejšo sestro, ki živi s svojim 

partnerjem v Dolgi Poljani in je stara 31 let. Preden sem intervjuvala druge, sem še sama 

odgovorila na vprašanja, ki sem jih pripravila za njih. Stara sem 28 let in imam partnerja, s 
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katerim ne živiva skupaj. Ko sem opravila vse intervjuje, sem zato, ker živim z mamo in imam 

vpogled v njeno življenje, pri nekaterih vprašanjih primerjala svojo percepcijo z njeno. 

Ženske zajete v moji raziskavi nimajo enake izobrazbe in njihova življenja so zelo raznolika. 

Moja nona je bila zaposlena le nekaj let, nato pa je zaradi otrok ostala doma in skrbi za 

gospodinjstvo. Zaradi bolezni v otroštvu ima opravljenih le 7 razredov osnovne šole. Mama je 

zaposlena v podjetju, kjer fizično dela že od svojega petnajstega leta. Ker je morala iti po 

osnovni šoli takoj delat zaradi družinske finančne stiske, nima druge izobrazbe. Sestra ima 

univerzitetno izobrazbo in je zaposlena, jaz pa sem pred diplomo in sem zaposlena kot 

mladinski delavec. 

Tabela 2: Predstavitev udeleženih v diplomskem delu 

3.7. Opis procesa in načina zbiranja podatkov 

Kje:  

 sama sem odgovorila na vnaprej postavljena vprašanja doma, v Vipavskem Križu, v 

svoji sobi; 

 nono sem tudi intervjuvala v svoji sobi, saj je tudi sama hotela opraviti intervju nekje 

drugje in ne pri sebi doma; mislim, da se je za to odločila predvsem zaradi prisotnosti 

moža, ki je ves čas doma; 

 mamo sem prav tako intervjuvala v svoji sobi, saj je bila le tako zagotovljena intimnost 

pogovora; 

 sestro sem intervjuvala v Ajdovščini, v mirnem kotičku restavracije; 

UDELEŽENKE OZNAKA STAROST IZOBRAZBA POKLIC 
nona N 73 končanih 7 razredov 

osnovne šole 

gospodinja 

mama M 50 končana osnovna šola delavka v 

proizvodnji 

sestra S 31 univerzitetna izobrazba  strokovni delavec 

jaz J 28 gimnazijski maturant mladinski delavec 
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 svojo percepcijo na nekatera vprašanja, ki sem jih zastavila mami, sem zapisala doma, 

v svoji sobi. 

Kdaj: 

 sama sem odgovorila na vprašanja 8. julija 2013 (na nekatera vprašanja nisem mogla 

odgovoriti, saj s svojim partnerjem ne živiva skupaj, ampak vsak v svojem domu); 

 nono sem intervjuvala 11. julija 2013; 

 mamo sem intervjuvala 12. avgusta 2013; 

 sestro sem intervjuvala 14. avgusta 2013; 

 svojo percepcijo na vprašanja, ki sem jih zastavila mami, sem zapisala 3. septembra 

2013. 

Kako:  

Pri izvedbi intervjujev nisem imela težav. Ob dogovorjenem času sem se z vsakim 

intervjuvancem posebej sestala in jih še enkrat seznanila z načrtovanim potekom intervjuja 

(koliko časa bo približno trajal, koliko vprašanj jim bom zastavila, povedala sem, da bom 

pogovor snemala). Na intervju sem se pripravila z že vnaprej pripravljenimi vprašanji, ki sem 

jih glede na situacijo postavljala in dopolnjevala še z drugimi vprašanji. Dodatna vprašanja so 

mi pomagala, da sem bolje razumela njihove odgovore, ter da sem jih z njimi spodbudila, da 

so mi povedale čim več. Pomembno mi je bilo, da so lahko čim bolj podrobno in obsežno 

izrazile tisto, kar je bistveno zanje in njihove izkušnje. Med intervjujem sem zavzela stališče 

pozorne poslušalke in opazovalke ter se trudila, da ohranim razdaljo, ki mi je omogočala, da 

kljub osebnemu in zaupnemu intervjuju nisem razkrila svojih osebnih pogledov na prejete 

odgovore. 

Pogovore sem posnela z mobitelom in jih nato takoj dobesedno prepisala. Ker so 

intervjuvanke govorile v primorskem narečju, sem tudi prepis napisala v narečju, kar mi je 

omogočilo večjo avtentičnost, teoretično prožnost in večkratno analizo. V dobesedni prepis 

sem vključila tudi vse slovnične napake, slengovske in narečne izraze, premolke in smeh. Po 
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opravljeni transkripciji sem opravila analizo teh intervjujev, na osnovi katere sem nato 

ugotavljala, katera vprašanja in odgovori se navezujejo na določene hipoteze, ter kaj sem z 

njimi spoznala. Vsak intervju je opisoval svojo zgodbo. Na splošno so bili intervjuji precej 

strukturirani, saj so bili odgovori vprašank pri nekaterih vprašanjih zelo kratki. Kljub temu pa 

sem dobila želene informacije. 

V povprečju so intervjuji trajali od 10 do 25 minut. 

Metodo snemanja intervjujev sem uporabila predvsem zaradi natančnosti zapisa pridobljenih 

podatkov in zaradi boljšega ohranjanja vsebine. S prostim zapisovanjem intervjujev bi bili 

odgovori izgubljeni, pogovor pa ne bi potekal tekoče in spontano. 

3.8. Rezultati glede na raziskovalne hipoteze 

Vprašanja z odgovori, s katerimi sem poskušala potrditi ali ovreči postavljene hipoteze, so 

podprta v empiričnem gradivu. Za utemeljevanje sem izbrala primerne citate iz intervjujev ter 

svojo percepcijo na določene mamine odgovore. 

Gospodinjsko delo naj bi še vedno spadalo v področje neplačanega dela in naj bi bilo domena 

žensk. Ker delimo dela na moška in ženska, sem v prvi hipotezi sklepala, da ženske doma še 

vedno opravijo večino gospodinjskih opravil. Na vprašanje, ali ti partner kdaj pomaga pri 

gospodinjskih opravilih, so udeleženke odgovorile takole: »Sej ga ni blu doma, sej j skuzi 

dejlu ...« (N), »Ja, mi je pomagu j, dwosti.« (M), »Vedno.« (S) ter »Meni tudi kdaj pomaga 

kuhat, pucat po hiši, čeprav ne živiva skupaj. Se loti vsakega dela, ma ponavadi mu je treba 

rečt ali ga prosit za pomoč. Sam od sebe se ne loti.« (J). Iz odgovorov je razvidno, da tudi 

moški opravljajo gospodinjska opravila, če so doma. Glede na mamin odgovor lahko rečem, 

da je oče res pomagal pri gospodinjskih opravilih, in da to še vedno počne. Seveda me je 

zanimalo, katera so ta gospodinjska opravila, pri katerih jim moški pomagajo, oziroma so jim 

pomagali. Nona je večinoma sama skrbela in še vedno skrbi za gospodinjstvo: »Nono j bl mal, 

kr ga nej blu doma. Sm mougla jst skrbet...«, za otroke, ko so bili majhni je prav tako ona 

skrbela, razen v posebnih okoliščinah »Ja, kdr sm bla jst u bolnici, je pa wan dejlu, ja.« 

Gospodinjska opravila so v tem primeru predvsem domena ženske, moški pa opravlja dela, ki 
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so nezavezujoča, prijetnejša in manj rutinska dela: »...če so smeti po tleh sam cbne proč al pa 

prime metlo.... Drva prnese... Kšn lwonc premkne na špargerti, če je trejba.« (N). Na 

vprašanje, ali danes kaj več ali manj pričakuješ od njega, sem dobila odgovor, ki sem ga 

pričakovala: »Zmjrm mnj.« (N). Odgovori drugih intervjuvank so bili precej drugačni. 

Sklepala sem, da se odgovori tako razlikujejo zaradi razlike v letih, in ker so ostale 

intervjuvanke zaposlene in nimajo toliko časa za vsa gospodinjska opravila. Moški njim 

aktivno pomagajo pri skoraj vseh gospodinjskih opravilih: »Kuhau, spravljau, prau, vs je 

varvu, k ste bli mičkani, pucau, usje... Nemu je blo zmjrej ušjč kuht... Wan rd usje dejla... Wan 

še zmjri skuha, spravi, pobriše. No, lih pjere ne, ma drugo dejla pa usje.... Usje dejla, razen 

wc-ja n puca in pegla tud ne, drugo pa dejla usje.« (M), »Ko je za pucat, pucava... Peglat mu 

ne bom uturla, drugu pa mislm, da že usje dejla... Pometat in sesat mu ni proble ... Vse ostalu 

dela, sam nakupuje n, kr jst delam jedilnik...« (S), »Meni tudi pomaga kuhat, pucat po hiši, 

čeprav ne živiva skupej. Se loti vsakega dela ... al pa sam kej skuha. Če mi pomaga, mora 

ponavadi lupit krompir ali kej takega. Skupaj dajeva sušit cunje, menjava posteljnino, pucava 

po hiši.« (J). Moški jim pomagajo tudi pri manj prijetnih gospodinjskih opravilih, kot je 

čiščenje stranišča in jim pomagajo pri skrbi za otroke: »Wtrwke sva mejla wba ... plnice j 

mnavau, jejst vm dau, skuhu, usje j nrdu. N roditeljske sestanke sm pa največ jst hodila. J šou 

tud wan, ma največ sm šla jst.« (M). Iz svojega otroštva se spomnim, da nas je tata vedno 

tuširal, nam kuhal in tudi pometal in brisal po tleh. Prav tako je tudi dajal prati obleke, ne 

spomnim pa se, da bi jih kdaj dal sušiti. Kljub temu da moški opravljajo gospodinjska 

opravila, ženske same delijo delo na tipično moška in ženska opravila. Prav tako vidimo 

reproduciran spolno deljen habitus, ki ga ženske same brez težav dolgo sprejemajo. Moška naj 

bi bila bolj težka in fizična dela zunaj hiše, ženska pa lažja in v hiši: »Moški so bel z odzuni, z 

kej pofarbat, za kej zabet, za drva in take reči, z gospodarske reči... Wan j z zjemlo, kwost in 

taku.« (N), »Ja, mwoška nej bi bla bel wni, gospodarska dejla, ženska pa nej bi mejla u hiši 

dejlu, tku nej bi blu.« (M), »Moška so tista dela, ki so fizičnu bolj zahtevna, ženska pa vsa 

ostala.« (J). Gospodinjska opravila prav tako same delijo glede na spol: »Mislm, de j likanje 

prou domena žjnsk, kuhejne pa ajde se deli, ga opravljajo moški in ženske, pospravljanje istu. 

Pranje, sušenje tudi mislm, de ni več tolk žensko.« (S).  
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Kljub temu da so intervjuvane (razen none) povedale, da jim moški veliko pomagajo pri 

gospodinjskih opravilih, na vprašanje, kdo misliš, da opravi večino gospodinjskih opravil, vse 

odgovorijo isto: »Žjnske bi rjekla, wpravjo hmal usa dejla.« (N), »Ja več jih opravi žjnska, a.« 

(M), »Mislm de žjnske.« (S), »Večino mislim da opravijo še vedno ženske...« (J). Intervjuvanke 

se enotno strinjajo, da večino opravil še vedno opravijo ženske kljub vsem naštetim 

gospodinjskim opravilom, ki jih opravljajo moški.  

V drugi hipotezi sem sklepala, da se je relacija moškega in ženske do gospodinjskega dela s 

časom spreminjala. Ker se danes veliko pogovarjamo o neplačanem delu žensk in o delitvi 

opravil v gospodinjstvu, me je najprej zanimalo, ali je bilo vedno tako. Nona se s partnerjem 

očitno ni pogovarjala o tem in je na moje vprašanje, kako je bilo, ko je začela z nonotom živet 

skupaj, odgovorila dokaj nejevoljno in posplošeno: »Tiskrt nejso neč dajali. Če nejsi zaslužu 

tud neč nejsi dubu.« Po odgovoru sodeč je v družini takrat primanjkovalo denarja. Ostale 

intervjuvanke, ki spadajo že v mlajšo generacijo, pa se s svojimi partnerji pogovarjajo o delitvi 

dela v gospodinjstvu: »Normalnu de smo se pogovarjali, sam wstane zmeri ista, ja. Ja, žjnska 

zmeri mwre delat swoje dela in moški swoja.« (M) Kljub pogovoru med partnerjema je spolna 

delitev dela še vedno prisotna. Take delitve ne pozna tretja intervjuvanka, saj je zanjo delitev 

dela v gospodinjstvu nekaj normalnega: »Sva mejla par razgovoru. Sam zdej, da bi neki 

problematizirala nje, kr awtomatsku mwre sodelovat.« (S) Prav tako se tudi sama pogovarjam 

s partnerjem, gospodinjska opravila pa pri naju niso stvar spolne delitve, saj jih jaz večinoma 

rada opravim: »...ugotavljava, kako fajn bi bilo, če bi bila jaz doma in skrbela za 

gospodinjstvo, on bi pa mogel fajn zaslužit in nosit denar domov. Mislim, da bi mi to celo 

ustrezalo.« Vendar imam kljub temu pomisleke: «Po drugi strani pa spet ne, saj ne vem, kako 

bi tolerirala finančno odvisnost od moškega.« (J).  

Razen najstarejši udeleženki v raziskavi so vsem udeleženkam partnerji pomagali in še vedno 

pomagajo pri gospodinjskih opravilih. Glede na to me je zanimalo, če so se kdaj pritoževali, če 

so jih prosile za pomoč. Prvi intervjuvanki partner ni godrnjal zaradi svoje odsotnosti: »Sej ga 

ni blu doma.« (N) Prav tako ostale udeleženke niso imele tega problema: »Ne, to pa ne.« (M). 

Pri delitvi dela pa sem na vprašanje, ali se okrog tega kdaj sprejo, dobila sledeče odgovore: 

»Jah, useh swrt je blu.« (N), kar nam pove, da sta se s partnerjem  okrog tega včasih tudi sprla, 

»Kšn bwot že, ma mal bwotou.« (M), ter »Niti nje.« (S). Prav tako se s partnerjem včasih 
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okrog tega tudi jaz skregam, še posebej če mi ni pripravljen pomagati: »Če mi kdaj noče 

pomagat se tudi skregava, oziroma ga jaz nakričim, da kaj si misli, da nisem nikogaršnja 

služabnica, da bom pucala za njim in da naj mi pomaga, ker ne mislim živet v svinjariji.« (J) 

Lahko rečem, da je tudi oče včasih težil mami, da premalo čisti.  

Reguliranje gospodinjskih opravil se je s časom spremenilo, saj je nekoč ženska prevzela 

vlogo gospodinje in sama opravljala ta dela. Ta ista gospodinja tudi v tem času ne pričakuje  

pomoči od svojega partnerja: »Zmjrm mnj.« (N), medtem ko mlajše intervjuvanke te vloge ne 

sprejemajo popolnoma nase in imajo drugačna pričakovanja: »Neč ne regulirava, ko je za 

pucat pucava.... najbrž prčakavam zmiri več.« (S), »Ja, dns mwrmo en z drugim, ja. Čenje n 

gre.« (M), vendar s starostjo tudi one vedno manj pričakujejo od svojega partnerja: »Kej čš 

prčakavat. Nejmš kej več prčakavat od njega več, wan j zadwosti nrjdu.« (M). V naši družini 

kljub manjšim pričakovanjem mame, starša vsako leto bolj delata skupaj. Obdelujeta vrt, 

skrbita za čistočo hiše in okolice …  

Iz raziskave je razvidno, da starejše udeleženke niso preveč zadovoljne z opravljanjem 

gospodinjskega dela, saj so na vprašanje, ali ti je gospodinjsko delo všeč odgovorile z: »Ja, sej 

ti mwre bet.« (N) in »Ja, sej mwrm bet.« (M, ter »Če bi imela keš za pomočnico, mislim da bi 

si jo nabavla.« (S), medtem ko sem najmlajša presenetljivo s tem delom večinoma zadovoljna: 

»Meni osebno je gospodinjsko delo všeč, predvsem kuhanje, čiščenja ne maram preveč. 

Najraje urejam bivalne prostore in kuham, ne maram pa čistiti kopalnice, brisati praha.« (J). 

Razlika med najstarejšo intervjuvanko ter ostalimi udeleženkami je tudi ta, da njen partner ne 

mara opravljati hišnih opravil: »Po hiši najmanj gre.« (N), partnerji ostalih intervjuvank pa vsi 

pomagajo pri gospodinjskih opravilih ter so tudi pripravljeni skrbeti za otroke.  

Za finančno stanje gospodinjstva je prva udeleženka kljub svoji finančni odvisnosti od 

partnerja vedno skrbela ona: »Nono mi je dau, tolk mi je odšteu in tist sm mejla.« (N), ostale 

udeleženke pa so si to delo delile s svojimi partnerji: »Ja, odgovorna mwrva bit wba, čenje n 

gre.« (M) Kljub temu da morata oba skrbeti, lahko rečem, da je bil v naši družini vedno tata 

tisti, ki je bolj skrbel za finance. 
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Za tretjo postavljeno hipotezo, da ženske poleg službe še vedno porabijo več časa za 

opravljanje neplačanega dela kot moški, nisem uspela dobiti dovolj podatkov in te hipoteze v 

nadaljevanju nisem obravnavala. 

Ker sem opazila, da nam ženskam družba daje občutek, da je ženska odgovorna za 

gospodinjska opravila, sem v četrti hipotezi sklepala, da se vzorec ugospodinjenja žensk v 

družini prenaša iz generacije v generacijo. Vse sodelujoče postavljajo v ospredje pomen 

gospodinjskega dela, ki ga morajo opravljati, oziroma čutijo, da je to delo, ki ga morajo one 

opravljati s pomočjo partnerjev ali brez njih. Udeleženka, ki je doma gospodinja, je takole 

povedala, zakaj ji je gospodinjenje všeč: » Doma j skuhanu, j spravlenu. Če bi della, bi 

mougla pridt domou, bi mougla študirat kej skuhat, kej dt n mizo, ki bom uzjla in usje tu.« (N). 

Čeprav je zadovoljna s tem, da ne hodi v službo, ampak je doma gospodinja, čuti samoumevno 

odgovornost, da poskrbi za gospodinjstvo in moža: »Zjutru j trejba ustt in pwol skuht kfje, dt 

zdrvila in fruštk wčjti.« (N) Tudi druge udeleženke se zavedajo, da so dobre kot gospodinje, da 

jim to delo prinaša nekakšno zadovoljstvo, in da to delo opravljajo bolje kot njihovi partnerji: 

»Ženska obvlada, loh dela več stvari hkrati. Ženska loh kuha kosilu in zraven še ometa 

pajčuno u kuhni, ki je moški mogoče ni sposoben. Kr so nevešči, jim vsako opravilo uzame ful 

cajta, kr žjnska tu nardi v trikrat krajšem cajti.... Če te kdaj pohvalijo, k kej dwobrega skuhaš, 

tud tu ni švoh nje. Si takoj bel zadovoln in rajši tu dejlš...« (S), Žjnska sama točnu vej, kej ima 

z nardit, mwoški pej sprašava, kej bi blu še tu, kej bi blu še unu.« (M), ter »Najboljše je to, da 

imaš vse pod kontrolo, da kuhaš, kar ti želiš, da je stanovanje urejeno, kot ti želiš pa tudi 

nekega stalnega urnika nimaš.« (J). Iz odgovorov sodeč lahko rečem, da ima najstarejša 

ženska dokaj tradicionalen odnos do gospodinjskega dela, ki ni prezirljiv in je tudi del 

modernih družin, ki jih poznamo danes, ostale intervjuvanke pa to dojemajo kot del življenja, 

ki je potreben za doseganje drugih ciljev. 

Zanimalo me je tudi, kaj so si njihove mame želele za njih v otroštvu, ter kaj si one želijo, 

oziroma so si želele za svoje hčere glede opravljanja gospodinjskih opravil. Ugotovila sem, da 

so njihove mame za njih želele, da bi bile uspešne, zdrave, da bi imele službo in končano šolo, 

ali pa celo niso o tem govorili in imeli posebnih želja. Za svoje hčere si želijo, da jim 

gospodinjska opravila ne bi bila tuja in bi jih znale opravljati: »Po eni strni jo bom gvišno 

terala, da se bo usje navadla. Pol pa če ji ne bo treba tega dejlt, super.« (S). Tudi jaz si želim 
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podobno: » Rada bi, da bi znala poskrbet za svoje gospodinjstvo.« (J), prav tako si mama želi, 

da bi bile hčerke v vsaj takem odnosu do gospodinjstva, kot je ona. Iz odgovorov vidimo, da je 

mati svoji hčerki oziroma hčerkam zgled odnosa do gospodinjstva. 

V zadnji hipotezi sem sklepala, da gospodinjsko delo v družbi ni dovolj cenjeno. Zanimalo me 

je tudi, ali je to delo vsaj doma dovolj cenjeno. Glede na to, da to delo ni plačano, ter da nima 

neke dejansko ocenjene vrednosti, sem dobila rezultate, ki so me kar presenetili, saj sem 

pričakovala drugačne odgovore. Vse tri intervjuvanke, razen mene, so odgovorile, da se to 

delo doma ceni, oziroma da partnerji opazijo, da je nekaj postorjeno: »O mende, tist pa ja.« 

(N), »Sevejde se ceni. Še zmjrm.« (M), ter »Ja, doma, ja. Če partner sodeluje pr teh opravilih, 

ceni to, kolk truda je vloženega in čene ne. Avtomatika, in to je in bo.« (S). Le jaz se s tem 

nisem strinjala: »Mislim, da je to delo premalo cenjeno, vsem se zdi, kot da to delaš z 

mezincem. Dokler nekdo ne poskusi sam voditi in skrbeti za gospodinjstvo, se ne zaveda koliko 

dela je treba v to vložiti.« (J)   

Ker vse intervjuvanke opravljajo gospodinjska opravila, sem želela od njih izvedeti, kaj je 

najslabše pri tem, da si gospodinja. Mamo najbolj zmoti kritika drugih družinskih članov, 

čeprav vseeno meni, da je to delo doma cenjeno. Kot najslabšo stvar je navedla: »...de te 

zčnejo šimfat, kej si nrjdu nrwbe, kej si flu, kej si nrjdu preslanu, si nrjdu preplehku, nikoli nisi 

prou nrjdu.« (M). S sestro pa sva mnenja, da je najhujša rutina: »Najslabše je tu, da morš tu 

skuzi delat in da čez 2 dni ni kaj videt, da si kej naredu.« (S) ter »Najslabše je tu, da si vezan 

na čas in mora biti kosilo vsak dan ob isti uri, da ti zmanjka idej za kuhanje,ter da vse skupaj 

postane rutina.« (J). 

Na koncu, sem jih vprašala še, kaj mislijo o vrednosti tega dela v družbi. Tukaj smo se vse 

strinjale, da to delo v družbi ni dovolj cenjeno, le nona je dodala: »Ku se uzme, eni cenijo eni 

pej nje.«, kar pomeni, da se s tem le delno strinja. Ostale smo mnenja, da se to delo na splošno 

v družbi premalo ceni, tudi zaradi tega, ker noben ne ve, koliko energije in časa je treba vložiti 

v to delo: »Eni ne cenijo gospodinjskega dela, ker ne vejo kolk dela je v kuhni. Kolk ti porabiš 

cajta v kuhni za delat in se ne vidi nikjer neč.« (M)  
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3.9. Interpretacija rezultatov 

Tukaj bom poskušala prikazati zaključke svoje raziskave in jih povezati s teoretskimi 

koncepti. Izsledki te raziskave niso reprezentativni, saj je vzorec raziskave premajhen in jih 

zato ne moremo posploševati. Vsi rezultati in ugotovitve veljajo izključno za to raziskavo.  

Kuhar in Ule (2003) pravita, da je v okviru partnerskih zvez, ko denar služita oba zakonca, 

prišlo do normalizacije stanja, ostalo pa je družinsko in gospodinjsko delo, ki ga država ne 

honorira. To je neplačano delo, ki praviloma bolj obremenjuje žensko kot moškega. To 

dokazujejo tudi podatki iz raziskave, iz katere je razvidno, da ženske še vedno opravijo večino 

gospodinjskih opravil. Prav tako je potrebno poudariti, da tudi moški opravijo del tega dela. 

Konda (2013) je mnenja, da gre predvsem za fizično zahtevnejša in tehnična dela, vendar sem 

v svoji raziskavi prišla do drugačnih podatkov. Vsi partnerji intervjuvank, razen partnerja 

intervjuvanke (N), pomagajo tudi pri manj zahtevnih opravilih v gospodinjstvu, kot so 

kuhanje, pometanje, čiščenje hiše, skrb za otroke … Partner intervjuvanke (N) pa opravlja 

dela, ki so manj rutinska, prijetnejša in nezavezujoča. Do enakih rezultatov sta prišla tudi 

Kuhar in Ule (2003), ki menita, da sodobni mladi moški opravljajo več dela v gospodinjstvu in 

pri skrbi za otroka. Konda (2013) opaža tudi, da moški opravljajo gospodinjska dela po 

naročilu in na recept: naročilo pride od zunaj, saj sami načeloma takega dela ne vidijo. 

Zanimivo je, da ženske čutijo tudi bistveno večjo odgovornost glede izvajanja tega dela. Tudi 

v svoji raziskavi sem dobila take rezultate, le partner intervjuvanke (M) se tega loti tudi sam, 

brez naročila.  

Bourdieu (2010) v svojem delu govori o dveh različnih razredih habitusa, kjer moškega 

postavi na zunanjo, uradno, javno in enkratno stran, žensko pa na notranjo stran, ki je 

zaznamovana z vlažnostjo, upognjenostjo in nepretrganostjo. S tako ureditvijo družbenega 

reda so se ženske dolgo strinjale in glede na svojo raziskavo lahko rečem, da s tem še vedno 

nimajo velikih problemov, saj tudi same menijo, da so moški bolj za dela zunaj hiše, ženske pa 

za dela v hiši. Kljub temu pa intervjuvanke od svojih partnerjev pričakujejo, da jim pomagajo 

pri delu v hiši, le najstarejša intervjuvanka tega od svojega partnerja ni deležna in tega tudi ne 

pričakuje. 
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Ker je delo že od nekdaj tudi spolno determinirano, je o spolni delitvi dela govorila Ann 

Oakley (2000), ko je vlogo ženske izenačila z vlogo gospodinje ter Švabova (2001), ki je to 

delo označila kot alocirano. Za spolno asimetrično alokacijo je označila družinsko delo v 

moderni in postmoderni družini, jaz pa lahko rečem, da je ta alokacija prisotna tudi v današnji 

družbi. Čeprav vse intervjuvanke tega niso potrdile, ker jim pri gospodinjskih opravilih 

pomagajo tudi partnerji, saj se sedaj ženske s partnerji pogovarjajo o delitvi dela, ter ker se s 

partnerji zaradi tega niso večkrat sprle, ugotavljam, da je delitev gospodinjskega dela še vedno 

domena ženske. Če včasih ženska ni pričakovala, da ji partner pomaga pri gospodinjskih 

opravilih, ker je tudi sama bila mnenja, da je to njeno delo, je sedaj situacija drugačna. Ženska 

si deli delo s partnerjem in kljub temu da ni ravno navdušena nad opravljanjem tega dela, je 

finančno neodvisna ter z manjšimi pričakovanji to delo še vedno prevzema nase in čuti do tega 

večjo odgovornost. 

Da se ta gospodinjska odgovornost prenaša, piše Oakley (2000), ko navaja, da ženske že od 

svojega rojstva uvajajo za vlogo gospodinje. Identifikacija z materjo in drugimi odraslimi 

ženskami, ki veljajo za gospodinje, pa naj bi že v otroštvu ženski vcepila občutek, da je za 

gospodinjsko delo odgovorna ženska. V svoji raziskavi sem pri intervjuju ženske, ki ni 

zaposlena, ampak je doma gospodinja, naletela na prav ta vzorec, saj ona čuti veliko 

samoumevno odgovornost do gospodinjskega dela in moža. Oakley (2000) tak odnos  imenuje 

tradicionalen odnos do dela. Pri takem odnosu je gospodinjsko delo opravljeno zaradi njega 

samega, nagrada za to pa je le ta, da je gospodinjsko delo opravljeno. Tak odnos naj bi bil 

značilen za skupnosti, ki poudarjajo spolno razlikovanje in omejevanje možnosti žensk zunaj 

doma. Pri ostalih intervjuvankah pa se pokaže drugačen odnos do dela, ki ga Oakley (2000) 

imenuje kot instrumentalen odnos. Pri tem odnosu pa je gospodinjsko delo razumljeno bolj 

ohlapno in je le dejavnost, ki jo je pač treba opravljati zaradi drugotnih ciljev. Tako 

intervjuvanke opravljajo to delo, ker ga nekdo mora, ker jim prinaša nekakšno zadovoljstvo in 

zato ker ga bolje in hitreje opravijo kot moški. Kot je že Oakley (2000) ugotovila, da mati ni 

hčerki le zgled za žensko vedenje, temveč tudi zgled odnosa do gospodinjskega dela, sem tudi 

jaz na podlagi svoje raziskave prišla do zaključka, da tudi v naši družini matere svojim 

hčerkam dajejo tak zgled. Želijo si, da bi njihove hčerke znale opravljati gospodinjska 

opravila, ali bodo potem to počele ali ne, je pa njihova izbira.  
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Glede na to, da je gospodinjsko delo, delo življenjskega pomena, za preživetje posameznika in 

obstoj družbe, je vrednotenje tega dela v družbi še vedno zanemarljivo. Svetlik (1988) navaja, 

da je to delo nizko vrednoteno, in da celo jemlje ugled tistim, ki ga opravljajo. Meni, da je 

včasih veljalo prepričanje, da je gospodinjsko delo nekvalificirano delo, da zanj ni potrebna 

izobrazba, ter da je ženska že po svoji naravi ustvarjena za to delo. Komaj v zadnjem času naj 

bi se stališča do tega dela zaradi različnih feminističnih in socialističnih gibanj ter 

prevrednotenja gospodinjskega dela spremenila. Osebe vključene v to raziskavo so bile 

mnenja, da je gospodinjsko delo v družbi še vedno premalo cenjeno. Menijo, da je to zato, ker 

ljudje ne vedo, koliko dela, energije in časa je potrebno vložiti v to delo. Kljub rutini in 

kritikam družinskih članov pa so še vedno mnenja, da je gospodinjsko delo vsaj v družini 

cenjeno. S tem se strinjajo vse intervjuvanke razen mene, ki tega nekako ne opažam. 
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4. SKLEP 

Ob koncu diplomske naloge bi rada strnila najpomembnejše ugotovitve, do katerih sem prišla 

pri preverjanju hipotez, ki sem jih postavila v uvodu. 

Na osnovi pridobljenih podatkov lahko: 

►hipotezo 1, s katero smo predvidevali, da ženske še vedno opravijo večino gospodinjskih 

opravil, delno potrdimo. Najstarejša intervjuvanka je pri gospodinjskih opravilih ter pri vzgoji 

in negi otrok le redko dobila pomoč svojega partnerja v primerjavi z mlajšo generacijo 

intervjuvank, ki pomoč dobijo pogosto. Kljub temu da je skrb za otroke ter gospodinjska 

opravila med partnerjema vedno bolj porazdeljena, smo ugotovili, da so ženske še vedno bolj 

obremenjene kot moški. Prav tako smo ugotovili, da le partner najstarejše intervjuvanke ne 

opravlja rutinskih, vsakdanjih gospodinjskih opravil, medtem ko partnerji ostalih intervjuvank 

pri gospodinjskih opravilih, kot so npr. kuhanje, čiščenje in hišna popravila, pomagajo. 

Zanimivo je tudi to, da intervjuvanke pripisovanja »naravnih« vlog ženskemu spolu ne 

zavračajo in sprejemajo moškosrediščno tradicijo. Po njihovem mnenju so moška dela bolj 

zunaj, ženska pa bolj v hiši. 

►hipotezo 2, s katero smo predvidevali, da se je relacija moškega in ženske do 

gospodinjskega dela s časom spreminjala, potrdimo. Ugotovili smo, da najstarejša 

intervjuvanka ne pričakuje pomoči svojega partnerja pri opravljanju gospodinjskih opravil, ter 

da se o tem nikoli nista pogovarjala, medtem ko je pri mlajših intervjuvankah to ravno 

nasprotno. Prav tako opazimo veliko razliko pri finančni odgovornosti ter pričakovanjih. V 

družini najstarejše intervjuvanke je za finance skrbela ona, medtem ko intervjuvanke mlajše 

generacije to urejajo skupaj s partnerjem in od njih tudi pričakujejo vedno več pomoči pri 

opravljanju gospodinjskih opravil. Rezultati so tudi pokazali, da so mlajše intervjuvanke že 

pomislile na najeto pomoč, saj jim gospodinjsko delo vzame ogromno časa in energije, 

medtem ko starejše intervjuvanke na to niso pomislile. 
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► hipotezo 3, s katero smo predvidevali, da ženske poleg službe še vedno porabijo več časa 

za opravljanje neplačanega dela kot moški, ne moremo niti potrditi niti ovreči, ker s svojo 

raziskavo nismo uspeli dobiti dovolj informacij. 

► hipotezo 4, s katero smo predvidevali, da se vzorec ugospodinjenja žensk v družini prenaša 

iz generacije v generacijo, potrdimo. Ugotovili smo, da vse intervjuvanke aktivno gospodinjijo 

in so pri tem deležne nekakšnega zadovoljstva, saj to delo opravljajo bolje kot njihovi 

partnerji. Za svoje potomke pa si želijo, da bi znale poskrbeti za svoje gospodinjstvo vsaj tako 

kot one. Prav tako vse nekako čutijo, da je gospodinjsko delo, delo, ki ga morajo opraviti one 

same ali s pomočjo partnerjev. 

► hipotezo 5, s katero smo predvidevali, da gospodinjsko delo v družbi ni dovolj cenjeno, 

lahko delno potrdimo, saj so vse intervjuvanke razen najstarejše ocenile, da je temu tako. 

Najstarejša je menila, da eni cenijo to delo, drugi pa ne, ostale intervjuvanke pa so mnenja, da 

se to delo ne ceni dovolj, ker noben ne ve, koliko energije in časa je potrebno vložiti v to delo. 

Prav tako nismo dobili enotnih rezultatov, glede cenjenosti tega dela znotraj družine. Vse 

intervjuvanke so odgovorile, da je to delo doma cenjeno, razen mene, ki menim, da še vedno 

velja, da je gospodinjsko delo, delo, ki ni delo in je za družinske člane samoumevno. 

Za konec lahko povzamemo, da tudi s tako raziskavo kot sem jo izvedla sama, lahko veliko 

izvemo o neplačanem gospodinjskem delu žensk, ne samo v moji družini, ampak tudi širše. 

Svojo raziskavo bi lahko izboljšala z vnaprej bolje zastavljenimi vprašanji (da bi lahko 

obravnavala še tretjo postavljeno hipotezo) ter povečanjem vzorca intervjuvancev, kjer bi 

poleg žensk intervjuvala še njihove partnerje. Z njihovo pomočjo bi spoznali še drugo plat, 

vendar zaradi nepripravljenosti za sodelovanje enega izmed njih tega nisem mogla izvesti. 

Zavedati se moramo, da so sodobne mlade ženske izobražene in vstopajo na trg dela 

enakopravno z moškimi, kjer ni več prostora za spolne ideologije. Kljub temu da postaja 

gospodinjsko delo v praksi manj spolno določeno, kot je bilo včasih, si morata partnerja v 

zasebni sferi deliti tako obveznosti kot pravice. Da je to delo v družbi premalo cenjeno, smo 

ugotovili tudi v moji raziskavi, kar pomeni, da moramo v to delo še bolj vplesti moško 

populacijo, saj bi njihova višja vpletenost v gospodinjska opravila vplivala na to, da bi to delo 

začeli bolj ceniti. Navsezadnje bodo le tako spoznali, kaj vse mora ženska postoriti, da družina 
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vsakodnevno normalno živi, ter da se bo vzorec spoštovanja tega dela tudi po moški liniji 

prenašal naprej iz generacije v generacijo. 



KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

42 

5. VIRI IN LITERATURA 

Alenka (2011). Je tudi moje neplačano delo problem moderne družbe?. Pridobljeno 26. 2. 

2013, s http://www.ro.si/a/moje-delo-neplacano-delo.html. 

Bourdieu, P. (1999). Understanding. V P. Bourdieu (ur.), The weight of the world: social 

suffering in contemporary society (str. 607-626). Stanford, California: Stanford University 

Press. 

Bourdieu, P. (2010). Moška dominacija. Ljubljana: Založba Sophia. 

Cigale, M. (1992). O ženskem delu. V Ženske v Sloveniji, Ko odgrneš sedem tančic (str. 37–

46). Ljubljana: Društvo Iniciativa. 

Citiranje in navajanje virov po APA – v5. Pridobljeno 25. 12. 2013, s http://www.fa.uni-

lj.si/filelib/knjiznica/apa_citiranje_1.pdf. 

Černigoj Sadar, N. (2000). Spolne razlike v formalnem in neformalnem delu. Tranzicija in 

(ne)enakost med spoloma: tematska številka, 31–52. 

Delovni dokument služb komisije o izkoriščanju zaposlitvenega potenciala osebnih in 

gospodinjskih storitev, Spremni dokument k sporočilu komisije evropskemu parlamentu, 

svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: k okrevanju s številnimi 

novimi delovnimi mesti. (18. 4. 2012). Strasbourg. Pridobljeno 25. 3. 2013, s 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7623&langId=sl 

Furlan, N. (2006). Manjkajoče rebro: ženska, religija in spolni stereotipi. Koper: Univerza na 

Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales. 

Haralambos, M., Holborn, M. (1999). Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS. 

How Europeans spend their time. Everyday life of women and men (Data 1998–2000). (2004). 

Pridobljeno 2. 10. 2013 s http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-58-04-

998/EN/KS-58-04-998-EN.PDF. 

http://www.ro.si/a/moje-delo-neplacano-delo.html
http://www.fa.uni-lj.si/filelib/knjiznica/apa_citiranje_1.pdf
http://www.fa.uni-lj.si/filelib/knjiznica/apa_citiranje_1.pdf
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1811051577333113&rec=-20383581&sid=1&fmt=10
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1811051577333113&rec=-20383581&sid=1&fmt=10
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-58-04-998/EN/KS-58-04-998-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-58-04-998/EN/KS-58-04-998-EN.PDF


KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

43 

Hrženjak, M. (2007). Nevidno delo. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene 

in politične študije. 

Humer, Ž. (2007). Skrbstvene aktivnosti moških v družinskem življenju. Družboslovne 

razprave, 56, 75–89. Pridobljeno 16. 9. 2013, s 

http://druzboslovnerazprave.org/clanek/pdf/2007/56/5/. 

Jogan, M. (1995). Poklic in družina – kako ju uskladiti. V Skladnost družinskega in 

poklicnega življenja (str. 12). Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Urad za žensko politiko. 

Jogan, M., Fischer, J., Končar, P., Košak, M, Rener, T., Boh, K. idr. (1986). Ženske in 

diskriminacija. Ljubljana: Delavska enotnost. 

Jović, D. (2009). Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja. Diplomsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Kanjuo Mrčela, A. (1996). Ženske v menedžmentu. Ljubljana: Enotnost. 

Konda, J. Priznavanje neplačanega dela žensk kot vprašanje pravičnosti. Pridobljeno 26. 2. 

2013, s http://www.zo.sds.si/news/38227. 

Križaj, L. (2008). Ženska med družino in kariero. Diplomsko delo, Kranj: B&B Višja 

strokovna šola. 

Kuhar, M., Ule, M. (2003). Mladi, družina, starševstvo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Leskošek, V. (2002). Zavrnjena tradicija. Ljubljana: Založba /*cf. 

Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola 

za socialno delo. 

Miklavčič, H. (2003). Renesansa skrbstvenega neformalnega dela v kontekstu demografskih 

sprememb. Diplomsko delo, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Mikola, K. (2010). Nekateri sociološki vidiki neplačanega in nevidnega dela žensk v družini. 

Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. 

http://druzboslovnerazprave.org/clanek/pdf/2007/56/5/
http://www.zo.sds.si/news/38227


KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

44 

Navodila za pisanje diplomskih nalog. Pridobljeno 20. 10. 2013, s http://www.pef.uni-

lj.si/didaktikasv/studenti/DIPLOME/Navodila_%20za_%20pisanje_%20diplom.pdf. 

Oakley, A. (2000). Gospodinja. Ljubljana: Založba / *cf. 

OECD Publishing (2011), Society at a glance 2011, Cooking and caring, building and 

repairing: Unpaid work around the world. Pridobljeno 29. 9. 2013, s  

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-

health/society-at-a-glance-2011/cooking-and-caring-building-and-repairing_soc_glance-2011-

3-en#page1. 

Svetlik, I., Kos, D., Boh, K., Zrimšek, Z. (1988). Neformalno delo. Ljubljana: Delavska 

enotnost. 

Šelih, A., Antić Gaber, M., Puhar, A., Rener, T., Šuklje, R., Verginella, M. (2007). Pozabljena 

polovica, Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Založba Tuma in 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

Švab, A. (2001). Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2011/cooking-and-caring-building-and-repairing_soc_glance-2011-3-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2011/cooking-and-caring-building-and-repairing_soc_glance-2011-3-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2011/cooking-and-caring-building-and-repairing_soc_glance-2011-3-en#page1


KOSMAČ, Lea (2014). Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 

 
 

45 

PRILOGE 

Priloga 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

V 1) Danes se veliko pogovarjamo o neplačanemu delu žensk. A se spomniš, kako je bilo, ko 

si ti s partnerjem začela živeti? 

V 2) Ali ti je pomagal kaj pri gospodinjskih opravilih? 

V 2.1) Če se pritožuje: Kaj se ti je zdelo zamalo? Kaj te je/te najbolj moti? 

V2.2) Če je zadovoljna: Kje pa vidiš dobre stvari? Kaj ti daje zadovoljstvo? 

V 3) Ali sta se okrog tega kdaj sprla? 

V 4) Ali je kaj godrnjal, če si ga kdaj prosila, naj ti pomaga? 

V 5) Se je po poroki kaj spremenilo?  

V 5.1) Kaj pa danes, kako to regulirata? 

V 6) A si zadovoljna z delom, ki ga opravljaš doma? 

V 7) Ali danes kaj manj/več pričakuješ od njega? 

V 8) Kaj pa misliš o tem, če bi obrnila situacijo? Bi ti raje delala tista dela, ki jih dela on? 

V 9) Kaj misliš, da je njemu najmanj všeč delati? Kaj mu teži?  

V 9.1) Kje pa najde zadovoljstvo? 

V 10) Kaj pa skrb za otroke? Kako sta urejala te stvari? Kdo je ponoči vstajal, hranil otroke, 

jih dajal spat, menjal plenice? 

V 11) Kaj pa če otroku ni šlo v šoli ali pa če je imel ljubezenske težave, na koga se je obrnil? 

V 12) Kaj pa glede denarja, kdo je bil odgovoren za to, da ste šli iz meseca v mesec? 
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V 13) A partner tudi kaj naredi v gospodinjstvu? Kaj pa?  

V 13.1) Ali pometa in pere ali čisti stranišče ali skrbi za okolico hiše ali pomiva posodo, kuha, 

nakupuje, briše prah? 

V 14) Ali se ceni to, da je kosilo skuhano, obleke oprane in zložene v omaro? 

V 15) Ali ti opaziš, kaj on postori v hiši? 

V 16) Kaj misliš, je skrb za gospodinjstvo dovolj cenjena? 

V 17) V kakšnem razmerju si želiš, da bi bila tvoja hči? 

 


