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Del I

Kapitel l

INLEDNING

Inledning, syfte och uppläggning





Kapitel l

Inledning, syfte och uppläggning

1.1 Inledning med sammanfattning

Vardagen är historiens jäst!! Detta påstående är både uppfordrande och in
siktsfullt. Det säger att vardagen är oundviklig. Precis som tillsatsen av jäst är
en nödvändighet för att degen skall omvandlas till bröd är vardagen en nöd
vändighet i den historiska processen. Det är genom vardagen historien skapas
och den berör oss alla. Beslut som fattas i myndigheter, i organisationer, av
arbetsgivare återverkar i människors vardag, och beslutens innehåll visar sig
ibland vara av annan art än det som förespeglats. För kvinnor kan det innebära
att de känner sig svikna, när det trots tal om jämställdhet gång på gång avslöjas
att kvinnors arbete i vid bemärkelse värderas lägre än mäns arbete, i varje fall
ekonomiskt. De verkliga maktpositionerna besätts och återbesätts med män. Män
fattar övergripande beslut som ställer upp ramar för vardagen. Kvinnor anpassar
sig och formar vardagslivet efter den manliga måttstockens villkor. Denna tolk
ning kan ifrågasättas, vändas och vridas på, och då blir det uppenbart att även
fröet till förnyelse finns i vardagen. Kvinnor agerar och samverkar. De dröm
mer och planerar. De är delaktiga i vardagslivets utfonuning och på något sätt
får de "det hela" att gå ihop.

Så stod också "Vi vii det hele" som ett symboliskt uttryck för den danska
kvinnorörelsen på 70-talet. Samma innehåll var ledstjärna för den svenska. Det
skall tolkas som att kvinnor vill ha ett liv där både man, barn och en självstän
dig försörjning ingår. Hur fungerar det nu vid ingången till 90-talet? Kan kvin
norna förverkliga det goda livet; det goda vardagslivet? Och hur gör de då? Vad
är viktigt för dem? Vad gör de avkall på? Hur prioriterar de?

Klivet till en självständig försörjning har uppenbart de flesta kvinnor i
Sverige tagit. Ett litet frågetecken kan det ändå vara på sin plats att sätta med
tanke på alla deltidsarbetande och lågavlönade kvinnor. Att varje vuxen har
skyldighet att försörja sig själv har emellertid på relativt kort tid blivit ett
fundament i samhället.

Gunhild Kyle, professor emeritus i kvinnohistoria, doktorandkursen Genussystemet i arbets
livet, Arbetslivscentrum /Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Stockholm, vt
!984.
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Hur kom då kvinnorna att passa in på arbetsmarknaden? Vilka arbetsupp
gifter tilldelades de? Gav förvärvsarbetet den styrka och självständighet som de
förväutade? Vad har kvinnornas massiva insatser i avlönat arbete fört med sig
in i hemmen, för omsorgen om barnen och för organisationen av hemmets alla
förpliktelser och glädjeämnen?

Dessa frågor utgör ett avstamp och präglar det arbete som presenteras fram
över. I det konstaterar jag att ett grundläggande drag på arbetsmarknaden är att
den offentliga sektorn är bas i kvinnornas delarbetsmarknad. Ett annat är att
arbetsmarknaden ännu är hårt könssegregerad. De integrationsförsök som har
gjorts måste fortfarande betraktas som krusningar på ytan. Det dominerande
intrycket av hur det ser ut är att kvinnor och män har skilda arbetsuppgifter.
Det är svårt att värja sig för intrycket att könssegregeringen återupprepas i nya
former och att kvinnorna alltid befimler sig minst ett snäpp efter männen och
riskerar att aldrig hinna ifatt dem.

Jämställdhetspolitikens kärna är att motverka könsdiskriminering. Denna
ideologi läggs som ett skal omkring ett samhälle som i mångt och mycket är
uppdelat efter kön, och i sin praxis söker jämställdhetspolitiken rätta till en mot
spänstig verklighet. Helt opåverkad kan man inte påstå att den enskilda kvinnan
är av dess budskap, men så är den också ett resultat av bl a kvinnors frigöre1se
strävanden. Ett mycket konkret exempel på detta är den replik som flera av
mina intervjuade kvinnor fällde när jag frågade dem om fördelningen av hus
hållsarbetet: "Det delar vi lika." Men den andra sidan av myntet visar att arbets
deillingen mellan man och kvinna inte är så lika som kvimlOrua helst vill visa
utåt. Detta är ett tecken på att underordningen av kvinnor som tidigare var helt
öppen i samhället nu döljs.

Jag skulle också vilja påstå att kvinnor överlag helt självklart placerar sig med
ett ben på arbetsmarknaden och ett ben i hemmet och familjen. Det är först när
det avlönade arbetets organisation är så gott som omöjligt att förena med
familjelivets organisation som de önskar sig en hemmatillvaro under en period
när barnen är små. Man kan heller inte påstå att detta är ett helt fritt val. Även
om en kvinna och en man är gifta/sambo förväntas båda bidra till familjens för
sörjning och hela försäkringssystemet är uppbyggt efter detta.

Ett sätt att spegla samhället är att som ovan beskriva de strukturella för
hållandena, där arbetsmarknadens könsorganistion är en del av bilden. I den kan
generella förhållanden avslöjas, förändringar påvisas och tendenser spåras. Ett
annat sätt att spegla samhället är att utifrån enskilda individers position försöka
förstå samma verklighet. Jag har därför intervjuat enskilda kvinnor; kvinnor
som förvärvsarbetar och har hemmavarande barn, bosatta i Kristianstad. Jag
har samtalat med dem om hur de ser på sitt avlönade arbete men också sitt oav
lönade arbete i hemmet och den fria tid de har till sitt förfogande. De har
berättat om hur de organiserar sitt vardagsliv och de har också fört tidsdag-
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böcker över några vanliga vardagar. De begränsningar som tiden och rummet
ställer upp i tillvaron är oundvikliga. Framför allt uppfattar kvinnorna tiden som
starkt styrande i sin tillvaro och vardagslivet är intimt förknippat med tidsan
passning och tidsupplevelser. Att organisera vardagen är med det tidsgeogra
fiska synsälletliktydigt med att genomföra ett antal projekt som vart och ett
kräver en serie insatser. Dessa förvärvsarbetande kvinnor med barn har flera
projekt på gång samtidigt och de projekt som anknyter till barn och familj tar
stort utrymme i anspråk.

För att komma vidare med "kvinnofrågan" både teoretiskt och praktiskt drar
jag slutsatsen utifrån detta material, att det är nödväudigt att dra konsekvenserna
av att kvinnor leverpå olika sätt. Jag har tagit fasta på det och prövar att föra
en diskussion i livsformstermer: lönearbetarlivsformen, mellaulivsformen och
karriärlivsformen. Indelningeu bygger på en dansk livsformsteori och har ur
sprungligeu hushållet som bas. I denna teori finns iute mellanlivsformen identi
fierad. Mitt kvinnoperspektiv och min analys av förvärvsarbetande kvinnors
liv har så småningom lett fram till, att om dessa livsformer skall betraktas som
typologier kau de näppeligen på ett godtagbart sätt spegla svenska kvinnors
verklighet, såvida man inte för eu diskussion om kvinnospecifika varianter av
livsformerna och även ringar in denna mellanlivsform. Uppkomsten av mellan
livsformen kan, menar jag, hänföras till statens - den offentliga sektorns 
behov av den kvinnliga arbetskraften.

Förenklat och tillspetsat sätter kvinnorna i karriärlivsjormen, som tilll,ör
en grupp välutbildade kvinnor, arbetet med dess karriärmöjligheter i främsta
rummet och försöker anpassa sitt familjeliv efter detta. De vill helst inte avstå
från familjelivet och har höga ambitioner på sina barns utveckling. Kvinnorna
i mellanlivsjormen gör inte samma prioritering utan försöker balansera arbets
livet och familjelivet genom att t ex arbeta deltid när barnen är små och ställa
in sig på att förverkliga sig i yrket sedan barnen vuxit till sig. Dessa kvinnor
har en god yrkesutbildning i botten. Kvinnorna i lönearbetarlivsjormen har
oftast ingen eller en kort yrkesutbildning och deras positioner på arbetsmark
naden är låga. De arbetar främst för att få pengar att försörja sig vilket inte be
höver stå i motsättning till att de trivs med sitt arbete. Framförallt värderar de
ett gott kamratskap. De är familjeorienterade, och i pressade situationer med
villkor på arbetsmarknaden som är oförenliga med ett rimligt famljeliv kan de
gott tänka sig att arbeta deltid eller vara hemma med sina barn.

Det är emellertid viktigt att vara medveten om att kvinnor har gemensamma
intressen över livsformsgränserna. De organisatoriska stötestenar som kvinnor
måste hantera i sin vardag visar det. Dessa kan definieras som projekt som
kolliderar, dilemman eller konfliktsituationer som kvinnorna och även dras
familjer oundvikligen måste ta itu med på ett eller annat sätt, och de lösningar
de kommer fram till leder in vardagen i bestämda banor. Ett genomgående drag
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i de organisatoriska stötstenarna är att kvinnor oavsett livsform vill källIla sig
säla'a på att bamell har det bra, har svårt attfå tidelI att räcka till och orka med
de sysslor som pockar på att utföras. De hanterar emellertid dessa organisa
toriska stötestenar på skilda sätt. Det är i hög grad livsformsbundet om kvinnor
t ex väljer att arbeta deltid eller heltid, vilken barnomsorg de föredrar, hur de
manövrerar för att få tid över till sig själva eller hur hemarbetet organiseras.

Den underordning av kvinnor som analysen av arbetsmarknaden synliggör
är betydligt svårare att känna igen på det personliga planet. Kvinnor ser sig i
allmänhet inte som underordnade i sin privata relation. Däremot kan de upp
leva sig ha större arbetsbörda i hemmet än sina män och även ett större ansvar.
Betydligt säkrare pekar de ut orättvisor på sin arbetsplats. Kvinnorna i karriär
livsformen ser orättvisor mellan kvinnor och män och kvinnorna i lönearbetar
livsformen upplever skillnader mellan dem som befinner sig lågt och högt upp
i arbetsplatsens hierarki, samtidigt som de är benägna att godta skillnaderna med
hänvisning till den kompetens som de högt upp innehar. Detta bekräftar Harriet
Holters tes att kvinnoförtrycket har utvecklats från ett personligt till ett struk
turellt betingat förtryck och att härskarteknikerna parallellt har utvecklats från
fysiska till psykologiska. Oavsett livsform kan man iaktta att kvinnors handlings
mönster döljer deras underordning, och den dominerande strategi de utvecklar
är också en allpassllillgsstrategi där mansdominansen finns inkapslad men där
kvinnor också gör det bästa möjliga av sin situation. Det utesluter inte att det
finns inslag av protest i deras handlande. Men anpassningen tar sig olika uttryck
beroende på vad livsfornlen bjuder i form av normer, regler och materiella
villkor. Även om alla kvinnor har barnens bästa som mål, får deras liv olika ge
stalt med förvärvsarbetet och hemmet/familjen som två huvndkomponenter i en
individuellt utformad mix, eller som två poler kring vilka de spinner vardagens
nät.

Det stora flertalet kvinnor i Sverige finns i lönearbetarlivsforrnen och
mellanlivsformen, en mindre del i karriärlivsformen. Frågan är vad en kvinno
inriktad arbetsmarknadspolitik skall utgå ifrån. Acceptera och ta fasta på att vill
koren är olika eller som jämställdhetspolitiken inriktas på huvudmotsättningen
kvinna/man. Vad svarar mot kvinnors planer och förhoppningar? Onekligen
synes mångas drömmar, oavsett livsform, kunna förverkligas i mellanlivsfor
men. I den ryms ett traditionellt kvinnligt ansvar för reproduktionen i kombina
tion med en målmedveten inriktning på egen försörjning och ett meningsfyllt
yrkesvärv. Motsvarar mellanlivsformen måhända ell model'1llivsform? Bör den
stå modell för det goda livet?

14



1.2 Syfte

Syftet är att försöka finna ett adekvat sätt att beskriva kvinnors olika sätt att
leva; att gå utöver dikotomin kvinna/man utan att underskatta dess betydelse
men ändå förfina analysen av kvinnors skilda livssammanhang. Härtill använder
jag en livsformsteori som också måste granskas och värderas i ett kvinnoper
spektiv. I syftet innefattas även att försöka peka ut i vilken riktning kvinnors
handlande rör sig i ett vardagligt sammanhang, där fokus är inställt på ett brett
spektmm av faktorer och där mansdominansen ingår. Mer precist handlar det
om att identifiera skilda sätt att organisera vardagslivet mot bakgrund av olika
särpräglade förhållningssätt till dels förvärvsarbetet, dels hemarbetet och den
fria tiden. Det tidsgeografiska synsättet hjälper här till att synliggöra vardagens
organisation och teorier om kvinnliga strategier att diskutera mansdominans och
kvinnlig underordning.

Min arbetshypotes blev så småningom att kvinnor i skilda livsfOlmer ut
vecklar specifika strategier i vilka det finns gemensamma drag. I denna hypotes
finns frågan om hur strategierna påverkas av att kvinnor tillhör det underord
nade könet inbakad.

Utgångspunkten är arbetsmarknaden som bär upp vissa strukturella för
hållanden i samhället och ställer upp villkor för hur kvinnor kan forma sina liv.
Denna makronivå återspeglar också kvinnors kollektiva handlande, som för att
kunna förstås kräver en djupare insikt i deras hela livssammanhang. I syftet
ligger därför att belysa kvinnors situation på arbetsmarknaden och analysera
könssegregeringen. På mikronivån är syftet att analysera enskilda kvinnors sätt
att organisera sin vardag liksom deras förhållningssätt till arbetsplatsen och för
värvsarbetet respektive bostaden, hemarbetet och den fria tiden. Genom var
dagens tidsmässiga förlopp kommer förvärvsarbetet och hemarbetet i en given
fysisk omgivning att bilda en sammanflätad helhet, vilket ger upphov till sär
skilda erfarenheter, behov och önskningar. Denna helhet är inte en och densam
ma för alla människor. De lever i olika livsformer och livsformerna genererar
bestämda handlingsmönster och bestämda strategier.

Tyngdpunkten finns i mikrostudien. Den är baserad på intervjuer med för
värvsarbetande kvinnor med barn. Kvinnorna är bosatta och arbetar i Kristian
stad.

Avhandlingen har en bred ansats. Ambitionen är att binda ihop två olika
analysnivåer och dessutom att täcka in flera livssfårer. Den hanterar såväl det
oavlönade som det oavlönade arbetet men också den fria tiden. Forsknings
mässigt fogas olika inriktningar samman. Att se på verkligheten ur ett helhets
perspektiv och låta rummets avgränsning utgöra den naturliga gränsen av studie
objektet är en tradition inom ämnet kulturgeografi. Tankemässigt är den breda
ansatsen och helhetsgreppet i denna avhandling i linje med denna tradition.
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1.3 Uppläggning och genomförande

Avhandlingen omfattar dels en makrostudie som tar npp kvinnors sitnation på
arbetsmarknaden, dels en mikrostndie som tar upp enskilda kvinnors vardag
(se figur 1.1). De två deistudierna har olika ansatser och opererar på två skilda
abstraktionsnivåer. Den ena försöker ge en generell bild utifrån aggregerade
data och den andra försöker göra generaliseringar utifrån enskilda fall. Metoder
och källmaterial har avpassats till problemformuleringarna och därav följer att
de är av olika slag. Det rör sig om en kvantitativt inriktad studie och en kvali
tativt inriktad studie.

r makroperspektivet görs en generell beskrivning och analys av hur arbets
marknaden är organiserad efter kön. Betoningen ligger på kvinnornas situation.
Deras svagare positioner synliggörs. Könssegregeringen påvisas. De strukturer
som avtecknar sig har visat sig vara svåra att förändra i grunden, då detta förut
sätter att maktbalansen mellan kvinnor och män förändras. Basen för detta makt
system står att finna i de särskilda delarbetsmarknader som utvecklats för kvin
nor och män. Inom dessa könsspecifika delarbetsmarknader arbetar en mycket
stor del av kvinnorna respektive männen trots att den allmänna ideologin är
inriktad på könsintegration. Studien är baserad på olika typer av statistiska upp
gifter. Det är den nuvarande arbetsmarknaden som beskrivs och analyseras om
än med trådar tillbaka ett par decennier. Källmaterialet är genomgående offent
lig statistik publicerad av Statistiska Centralbyrån. Statistiken är framtagen från
totalundersökningar eller baserad på stora urval och ger därmed den generali
serbara bild som eftersträvas. Resultat från ntredningar och forskningsprojekt
utgör komplement. Jag är väl medveten om att på varje delavsnitt kunde ännu
mer siffror redovisats som skulle ha både fördjupat och nyanserat bilden. Likaså
finns fler studier av teoretisk och empirisk karaktär som berör arbetsmarknaden
men som ändå inte refererats. Orsaken till detta är att en sådan heltäckande
studie av arbetsmarknaden lätt sknlle kunna fylla en hel avhandling och det har
inte varit avsikten. Jag har därför stannat vid att göra exemplifieringar. Denna
första del i avhandlingen är en utgångspunkt för den fördjupningsstudie av en
skilda förvärvsarbetande kvinnor som genomförts.

r mikroperspektivet är det kvinnornas egna resurser, förmåga och vilja att
forma sin verklighet inom de ovan angivna strukturerna som ställs i centrum.
Här blir betoningen på hela livssituationen naturlig. Till den kvinnliga arbets
kraftens särdrag hör nämligen det starka sambandet mellan förhållningssätten
till det avlönade arbetet och det oavlönade reproduktionsarbetet. Genom att
lyfta fram enskilda kvinnoöden är det möjligt att få en förståelse av varför kvin
nor beter sig som de gör på arbetsmarknaden. Det visar att det finns faktorer
långt utanför arbetsmarknaden, som kvinnor anpassar sig till och som ger impli
kationer på deras engagemang i förvärvsarbetet.
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Figur 1.1 Skiss över avhandlingens uppläggning

Kvinnornas position i arbetslivet har stor betydelse för vilka förhållningssätt
de utvecklar, och för att fånga in detta har detaljerade studier av kvinnors var·
dagsliv företagits. Utifrån dessa identifieras några grundläggande livsformer
och vilka handlingsmönster de genererar.

Studien av enskilda förvärvarbetande kvinnors vardag är omfattande och har
delats upp i två delar. Den första delen tar upp de teorier med vars hjälp det em·
piriska materialet analyseras. Inom ämnet ekonomisk geografi och kulturgeo·
grafi visade sig teoribildningen vara ofullständig när det gäller de frågeställ·
ningar jag söker besvara. Avhandlingen är därför ämnesöverskridande och har
inspirerats av ämnen som etnologi, sociologi och psykologi. Det innebär också att
det varit nödvändigt att granska och pröva teorikomplexet ur ett kvinnoperspek
tiv. I den andra delen analyseras de intervjuer som genomförts. Materialet pre
senteras i tre kapitel som behandlar 1) arbetsplatsen och förvärsarbetet, 2) bosta·
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den, hemarbetet och den fria tiden samt 3) vardagslivets organisation. Kapitlen
mynnar ut i en diskussion om olika livsformer och kvinnors underordning.
Studien är baserad på intervjuer med förvärvsarbetande kvinnor med hemma
varande barn i olika åldrar. Gemensamt för dem är också att de bor och arbetar
inom samma lokala arbetsmarknad, Kristianstads kommun. De rör sig i samma
fysiska omgivning och är på så vis aktörer på samma arena. Detta skall inte
tolkas som att de trampar i varandras fotspår utan att varje individ har sitt per
sonliga rörelsemönster inom en specifik fysisk omgivning och att dessa över
lappar varandra. Andra strukturella förhållanden som näringslivets sammansätt
ning, bostadsmarknaden, daghemsutbudet etc är givna för alla. Eftersom dessa
iutervjuer är av mig insamlat primärmaterial, i motsats till den andra studiens
sekundärmaterial, redovisas metoden och de överväganden som den fört med
sig utförligt i omedelbar anslutning till empirin.

Avslutningskapitlet utgör den sista delen i avhandlingen. Kapitlet utgör en
syntes av de tidigare och här binds olika trådar samman. Det koncentreras följ
aktligen på de tre olika livsformer som utkristalliserats utifrån enskilda kvinno
öden och på de strategier kvinnor utvecklar. Eftersom anpassningsstrategierna
med deras livsformsspecifika varianter dominerar, koncentreras diskussionen på
detta bärande begrepp och på viiket innehåll det bör få mot bakgrund av de knn
skaper som erhållits i studien som helhet. Avslutningsvis sätts detta in i ett mer
generellt sammanhang med en diskussion om arbetsmarknaden och en kvinno
inriktad arbetsmarknadspolitik.
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Kapitel 2

Arbetsmarknadens könsorganisation

Utgångspunkten för denna studie är kvinnors situatiou på arbetsmarknaden och
därför skall jag först teckna en översiktlig bild av den svenska arbetsmarkuaden,
en bild som visar var kvinuorna finns på arbetsmarknaden och vad som i grova
drag kännetecknar deras situation. Men eftersom det kvinnliga behöver ses i
relief till det manliga är det nödvändigt att denna bild byggs upp som en jäm
förelse mellan kvinnor och män.

2 .1 Kvinnornas ökande förvärvsarbete

Arbetskraftens sammansättning i mitten på 1980-talet var drygt två miljoner
män och knappt två miljoner kvinnor. Det innebär att av befolkningen i åldern
20-64 år var 80 procent av kvinnorna och 88 procent av männen förvärvs
arbetande. År 1985 fanns det ca 230 000 fler förvärvsarbetande män än kvin
nor och arbetskraften bestod av 47 procent kvinnor och 53 procent män. Arbets
kraften omfattar personer som är antingen förvärvsarbetande eller arbetslösa.

Av de drygt en miljon förvärvsarbetande kvinnorna i åldern 25-44 år hade
364 000 barn under sju år (se tabell 2.1). Flertalet av de förvärvsarbetande kvin
norna i denna åldersgrupp hade alltså barn som är minst sju år eller inga barn
alls. Av dem som hade barn under sju år är situationen sådan att 83 procent av
småbarnsmammorna förvärvsarbetar. De kan jämföras med småbarnspapporna
av vilka 96 procent förvärvsarbetar.

Antalet kvinnor i arbetskraften har ökat kraftigt de senaste decennierna och
kvinnornas yrkesverksamhetsgrad har därmed ökat dramatiskt. Den manliga
yrkesverksamhetsgraden har varit stabilare och uppvisat små fluktuationer.
Sammantaget inuebär det att kvinuornas yrkesverksamhetsgrad under de senaste
decennierna börjat nänna sig männens (se figur 2.1).

Den snabba förändringen under 1970- och 80-talen av kvinnornas förvärvs
benägenhet framgår än tydligare vid en åldersgruppering (figur 2.2). Jämförel
sen mellan 1970 och 1988 visar att kvinnor i alla åldersgrupper, förutom den
yngsta (16-19 år), ökat sin förvärvsbenägenhet väsentligt. Framför allt är det
kvinuorna i åldersgruppen 25-34 år som i slutet av 1980-talet förvärvsarbetade
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Tabell 2.1 Arbetskraftens sammansättning 1985. ]oOO-tal

Åldet 20·64 år Ålder 25·44 år

utan barn med barn
under 7 år under 7 år

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Sysselsatta 1901 2130 662 745 364 403
i arbete 1525 1839 559 651 250 352
frånvarande 376 291 103 94 114 51

Arbetslösa 55 60 12 18 9 6
Totalt 1956 2190 674 763 373 409

Källa: Kvinna· och mansvärlden, SeE 1986, AKU

i betydligt större omfattning än tjugo år tidigare. Vid 1980·talets slutskede är
alltså en överväldigande majoritet av kvinnorna t o m 54 år förvärvsarbetande.
I åldersgruppen 55--{)4 år däremot är andelen förvärvsarbetande kvinnor lägre.
Män i denna åldersgrupp förvärvsarbetar också i mindre omfattning än yngre
män. Även i denna åldersgrupp har alltså skillnaden mellan kvinnor och män
minskat avsevärt under denna period.

Siffrorna i figur 2.1 och 2.2 är baserade på uppgifter fråu hela riket, och
även om trenden är generell varierar yrkesverksamhetsgraden regionalt. Stor
stadsregionerna har t ex länge utmärkt sig för en högre kvinnlig yrkesverk
samhetsgrad än riket i övrigt. 1985 hade kvinnorna i Stockholm t o m för första
gången högre yrkesverksamhetsgrad än männen (SOU 1989:70 s 17). I de övriga
två storstadsregionerna Göteborg och Malmö har avståndet mellan kvinnors och
mäns yrkesverksamhetsgrad krympt väsentligt. Kvinnor på mindre orter och i
glesbygden har lägst yrkesverksamhetsgrad. Skillnader i yrkesverksamhetsgrad
mellan olika kommuner kan i hög grad förklaras med storleken på den kvinn
liga delarbetsmarknaden, arbetslöshetens storlek generellt och utbyggnaden av
den kommunala barnomsorgen (Friberg & Olander 1987). Detta skall uttolkas
så att där den kvinnliga delarbetsmarknaden (avgränsad till näringsgrenar och
branscher där kvinnoandelen är särskilt hög generellt för riket) är stor, för
värvsarbetar också kvinnorna mer än där den är mindre i omfattning. En väl
utbyggd offentlig sektor genererar en högre kvinnlig yrkesverksamhetgrad. Är
arbetslösheten generellt sett hög ger det utslag i en förhållandevis lägre kvinn
lig yrkesverksamhetsgrad, dvs drabbar kvinnor mer än män. Där barnomsorgen
för förskolebarn är väl utbyggd är kvinnors förvärvsarbete mer utbrett oberoe
nde av arbetsmarknadens sammansättning och andra variabler. Lena Gonäs
(1989 s 128) har fångat upp samma fenomen när hon med stöd av Anette
Borchorsts teser anför att kvinnor är mer beroende av den lokala arbetsmark-
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nadens struktur för möjligheten att få nytt arbete än vad män är. Männen i sin
tur är mer beroende av konjunkturläget i den bransch inom vilken de har sitt
förvärvsarbete.

Sammanfattningsvis är situationen på arbetsmarknaden i slutet av 1980-talet
den att både män och kvinnor förvärvsarbetar i hög omfattning. 1988 förvärvs
arbetade t ex 83 procent av alla kvinnor 20--<i4 år, och om åldersgruppen av
gränsas till 35-44 år förvärvsarbetade 91 procent av alla kvinnor. Detta är två
försörjarsamhället speglat i siffror. Det är också en bild av utvecklingen som
understöder att kvinnor och män blivit allt mer "lika" och kan tas till intäkt för
att kvinnor och män är jämställda eller i varje fall på väg att bli det. Att vara
gift/sambo och ha baru är alltså inte direkt ett förvärvshinder för kvinnor.
Majoriteten, 90 procent, av kvinnorna i dag har barn och är eller har varit
sammanboende med en man. Breda skikt av kvinnor har därmed fått likartlde
erfarenheter.

Det är lätt att utifrån en dylik sifferexercis bibringas uppfattningen att kvin
nor först under senare år börjat bidra till hushållens ekonomiska försörjning.
Detta beror både på en statistisk villa och på vad som innefattas i begreppet
arbete. Ett mer korrekt påstående torde vara att det stora flertalet kvinnor alltid
arbetat hårt för sin egen och familjens överlevnad.

Enligt Anita Nyberg (1989 s 271-274) beror gifta kvinnors ökande yrkes
verksamhetsgrad enligt folkräkningarna på att redovisningsprinciperna änd
rats. Hon menar att även om den faktiska andelen förvärvsarbetande gifta kvin
nor vore exakt lika åren 1930 och 1980 skulle statistiken uppvisa att en allt
större andel som förvärvsarbetande. Förvärvsstatistiken ger alltså en felaktig
bild, och orsaken står främst att finna i att jordbrukarhustruma inte inkludera
des som förvärvsarbetande förrän i folk- och bostadsräkningen 1965. Om jord
brukarhustrurna inräknats sknlle utvecklingsförloppet motsvarat den övre kur
van i figur 2.3, medan den undre kurvan speglar den officiella statistiken. Or
saken till gifta kvinnors minskande yrkesverksamhetsgrad (den övre kurvan)
hänger samman med att andelen jordbrukarhustrur minskar. Enligt Nyberg är
det också troligt att kvinnor som var gifta med män med låga inkomster under
denna period lämnade förvärvslivet om de hade möjlighet. Strävan från deras
fackliga organisationer var då att få en familjeförsörjarlön, vilket i realiteten
innebar att männens lön skulle vara så hög att de kunde försörja sin familj.
Parallellt förekom emellertid en ström kvinnor in på arbetsmarknaden. Den
utgjordes av tjänsternanna- eller medelklasshustrur och speglas troligtvis bäst
av den undre kurvan i figur 2.3. Nyberg konstaterar avslutningsvis att såväl vid
sekelskiftet som nu är kvinnor dubbelarbetande. De förvärvsarbetar på deltid
och sköter hushållsarbetet på den andra delen. Dock har det funnits en mellan
period - historiskt unik och kort - när gifta kvinnor i stor utsträckning helt
ägnat sig åt hushållsarbete.
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2.2 Deltidsarbetet - småbarnsmammornas särdrag

Det är de gifta eller samboende kvinnorna med barn, framför allt små barn, som
i en strid ström gjort sitt inträde på arbetsmarknaden. Här finns det anledning
att peka på ett särdrag hos den kvinnliga arbetskraften nämligen deltidsarbetet.
Samtidigt som antalet förvärvsarbetande ökat har också deltidsarbetet ökat i
omfattning. Ca en miljon människor arbetar deltid i någon form och av alla
deltidsarbetande är 85 procent kvinnor. 1985 deltidsarbetande sex av tio små
barnsmammor 25-44 år och tre av hundra småbarnspappor i samma ålders
grupp. Utvecklingen har gått mot längre deltid för kvinnorna vilket framgår av
figur 2.4. Deltid bland män är inte alls lika vanligt förekommande, även om den
har ökat framför allt bland dem som närmar sig pensionsåldern. 1985 arbetade
kvinnor i åldern 25-44 år med barn under sju år i genomsnitt 28,6 timmar per
vecka. Andelen män i denna åldersgrupp som hade deltidsarbete var mycket
liten, och medelarbetstiden för aBa män i denna åldersgrupp var 1985 41,6 tim
mar (AKU).

Deltidsarbetet är alltså ojämnt fördelat inom den förvärvsarbetande befolk
ningen. För det första är det huvudsakligen kvinnor och för det andra kvinnor
med barn som arbetar deltid. För det tredje är deltidsarbetet också betingat av
yrkesområde och position. Av kvinnor i arbetarklassen (LO-organiserade)
arbetade 53 procent deltid 1987. Skillnaderna kan i praktiken vara mycket större
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Kälia: Kvinno- och mansvärlden SeB 1986, AKU

och inom t ex Handelsanställdas förbund (LO) var det så många som ca 62
procent av kvinnoma på butiksområdet som arbetade deltid. Ju högre upp i be
fattningsnivåerna kvinnorna befinner sig, desto större andel av dem arbetar hel
tid. Det gäller kvinnliga tjänstemän såväl inom den privata som den offentliga
sektorn. Ca 40 procent av kvinnliga tjänstemän och motsvarande (TCO-organi
serade) arbetade deltid och 33 procent av kvinnliga högre tjänstemän och mot
svarande (SACO-organiserade) arbetade deltid (Heta siffror & Kalla fakta 6/89,
Kvinno- och mansvärlden SCB 1986).

Den vanligaste orsaken till deltidsarbete bland kvinnorna är att de "själv vill
ta hand om barnen". Ca en tredjedel av kvinnorna och fem procent av männen
uppger detta som det viktigaste skälet till att de arbetar deltid. Därefter fram
håller kvinnorna arbetsmarknadsskäl dvs att de inte kan få arbete i den omfatt
ning de själva önskar, att de vill ha mer fritid och att de har hushållsarbete att
sköta. Männens skäl till deltidsarbete hänger först och främst samman med hälsa
och ålder och därefter studier. I tredje hand kommer arbetsmarknadsskäl och
att de vill har mer fritid. (Se figur 2.5)
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2.3 Könsuppdelning efter näringsgren och yrke

Ett annat framträdande drag i könsorganisationen på arbetsmarknaden är att
kvinnor och män är sysselsatta med olika uppgifter. De fördelar sig med andra
ord mycket ojämnt mellan näringsgrenar och yrken.

Näringsgrensutvecklingen från 1970 och framåt karaktäriseras aven fortsatt
krympande jordbrukssektor, sjunkande industrisysselsättning och stark ökning
av sysselsättningen inom tjänstesektorerna. Cirka åtta av tio förvärvsarbetande
kvinnor och fyra av tio förvärvsarbetande män var 1985 sysselsatta med tjänste
produktion (se tabell 2.2).

Jordbruk och skogsbruk är en näringsgren som genomgått stor omvandling
under 1900-talet. Endast några procent av den kvinnliga arbetskraften finns här.

Omkring en fjärdedel av industriarbetarna är kvinnor. I det tidiga industri
samhället i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet var många kvinnor
industriarbeterskor, delvis i andra branscher än nu, t ex beklädnads- och läder
industri, tobaksindustri, livsmedelsindustri samt bryggerier och mejerier (Qvist
1974). Nu finns kvinnorna framförallt i textilindustrin, livsmedelsindustrin,
elektroindustrin, metalIvaruindustrin, maskinindustrin samt den grafiska indust
rin. Textilindustrin är fortfarande i särklass kvinnodominerad.
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Tabell 2.2 Förvärvsarbetande i dldem20-64 dr efter IIÖringsgren 1970 och 1985

Kvinnor Män
Näringsgren

1970 1985 1970 1985

1000- % 1000- % 1000- % 1000- %
tal tal tal tal

Ofm. förvaltning och andra tjänster 626 45 1086 57 331 16 430 20
Handel, restaurang, hotell 276 20 271 14 no 10 263 12
Bank~ och försäkringsväsende 84 6 141 7 92 4 164 8
Samf1!rdse1, post, tele 56 4 82 4 194 9 205 10
Jordbruk, skogsbruk, fiske 67 5 50 3 204 10 128 6
Gruvor, tillverkningsindustri 254 19 248 13 760 36 719 34
Byggnadsindustri 18 l n l 327 15 221 10
Samtliga näringsgrenar 1381 100 1900 100 2128 100 2130 100

Källa: Kvinno och mansvärlden, SeB 1986, AKU

Det totala antalet kvinnliga industriarbetare har minskat under 1970- och
80-talen. Samtidigt har antalet manliga industriarbetare minskat i ännu större
omfattning. Kvinnarnas andel av de industrisysselsatta har höjts från 25 till 26
procent, men det är alltså en relativ ökning som beror på att antalet män minskat
betydligt mer än antalet kvinnor.

Att kvinnor registreras i olika industribranscher innebär inte att alla har
varnproducerande arbetsuppgifter. I stor utsträckning finns de i traditionella
kvinnoyrken som kameralt och kontorstekniskt arbete. De producerar alltså
tjänster och inte varor. Ewa Gunnarsson & Ulla Ressner (1985) menar att arbets
uppgifterna i realiteten är "könsmärkta" i mycket stor omfattning. Detta kom
mer till uttryck i att kvinnliga industriarbetare främst tilldelas rutinbetonade
arbetsuppgifter som paketering, lagerarbete, sortering och montering. Betyd
ligt fler kvinnor än män har någon form av tempoarbete. Det utmärkande för
tempoarbeten är att arbetet är fysiskt bundet, manuellt, monotont, ensidigt, hårt
styrt, stressigt och innehåller tunga lyft. En stor andel av dem som arbetar med
tempoarbete får förslitningsskador. Detta leder till att många så småningom blir
sjukpensionerade. Männens arbete skiljer sig från kvinnornas genom att det inte
är styrt av maskiner, eller manuellt i samma omfattning och i allmänhet mer
rörligt. Kvinnarna däremot är styrda av maskiner, inte bara hela dagen utan
under hela sin tid i företaget.

Ett gemensamt drag i industriländerna är en förskjutning av arbetstillfällen
från industrin tiII tjänstesektorn. I denna ryms handel, restaurang och hotell,
bank- och försäkringsväsende, samfärdsel, post och tele samt offentlig förvalt
ning och andra tjänster. Ca 82 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor finns
i tjänstesektorn. Detta kan jämföras med industrisektorn inom vilken 13 pro
cent av kvinnorna finns (se tabell 2.2).

28



Kvinnojobb är alltså lätt att förknippa med servicejobb. I samfärdsel med post
och tele är ca 30 procent av de anställda kvinnor. Kvinnorna har ökat med ca
25000 och männen med 10 000 från 1970 till 1985. Såväl bank- och försäkrings
väsendet som handels-, restaurang- och hotellbranscherna har ungefär 50 pro
cent kvinnor. Inom bank- och försäkringsväsen har både antalet förvärvsarbeta
nde kvinnor och män ökat. Antalet förvärvsarbetande kvinnor inom handel,
restaurang och hotell har däremot varit i stort sett oförändrat från 1970 och
framåt, medan männen ökat med drygt 40 000 personer eller 20 procent. Inom
enbart handel, restaurang och hotell fanns ca 271 000 kvinnor 1985, vilket är
fler än de kvinnor som arbetade inom industrin. De senare var 248 000 vid
samma tidpunkt (AKU 1985).

Vid en närmare granskning av enskilda branscher visar det sig oftast att
kvinnor och män har en arbetsdelniog mellan sig. Inom exempelvis detaljhan
deln fungerar sorteringsmekanismen så att män och kvinnor ansvarar för olika
typer av varor. I en grov karaktärisering handhar kvinnorna livsmedel, kosme
tika, dam- och barnkläder osv. Männen har på sin lott att sälja kapitalvaror som
TV, radio, möbler samt herrkonfektion. De är dessutom avdelningsföreståndare
och butikschefer. Kvinnorna sitter ofta i kassan (Erlander 1983).

Den ojämförligt största ökningen har nnder denna period förekommit i
offentlig förvaltning och andra tjänster. Mellan 1970 och 1985 ökade antalet
förvärvsarbetande inom denna sektor med ca 560 000 personer varav mer än
80 procent var kvinnor. Den kommunala verksamheten expanderade särskilt
kraftigt med barn- och äldreomsorg, skolväsen och sjukvård. Det är fråga om
200 000 nytillkommande kvinnor och 50 000 män. Inom landstiogen arbetar den
stora majoriteten inom sjukvården. Antalet landstingsanställda kvinnor ökade
med närmare 100 000 och antalet landstingsanställda män med 40 000 under
perioden 1970-1985. Detta innebär att på 1980-talet var två av tre anställda
inom den offentliga sektorn kvinnor. Kvinnorna dominerar inom hälso- och
sjukvårdsarbete, barn- och äldreomsorg samt undervisning upp till högstadie
nivå. De offentliganställda männen är oftast lärare, men det är också vanligt att
de innehar tekniska och admioistrativa yrken. Den primär- och landstingskom
munala utbyggnaden och den höjda kvionliga yrkesverksamhetsgraden har gett
till resultat att över hälften av alla kvinnor på arbetsmarknaden finns i offent
lig förvaltning och andra tjänster (tabell 2.2). Den offentliga sektorn har alltså
en dominerande roll på den kvinnliga delarbetsmarknaden. På flertalet lokala
arbetsmarknader arbetar minst 50 procent av kvinnorna i den offentliga sektorn.
I storstäderna är dock dess roll mindre (47 procent) än imellanstäder (52
procent). Ur landsdelsperspektiv är kvinnor i Norrlands inland förhållandevis
mer beroende av arbetstillfällena i offentlig sektor än på andra håll i landet
(SOU 1989:55 s 64).
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Yrkestillhörigheten ger en kompletterande bild av könsfördelningen mellan
näringsgrenarna. Den mest aktuella bilden redovisas i figur 2.6 där de trettio
vanligaste yrkena är rangordnade efter storlek och där också könsfördelningen
markerats. Kvinnornas utpräglade inriktning mot tjänster och service fram
träder klart i deras yrkesbeteckningar. Det vanligaste yrket överhuvudtaget är
kontorsarbete som till 90 procent består av kvinnor. Kvinnor arbetar alltså i stor
omfattning på kontor med allmänna göromål som administrativt arbete och olika
typer av sekreteraruppgifter. 1985 var de 166 000 till antalet. En mycket stor
grupp kvinnor, 147 ODD, är i anställda inom vården som undersköterskor och
sjukvårdsbiträden. Många kvinnor är också försäljare dvs butiksbiträden. Kvin
nor är även städare, barnskötare, dagbarnvårdare och hemvårdare. Alla dessa
yrkesområden har en stor majoritet kvinnor. Köksbiträden, restaurangbiträden,
sjuksköterskor, ekonomiledare, klasslärare, förskollärare och fritidspedagoger
är också klart kvinnodominerade yrkesområden. Kvinnodominansen i många yr
ken är nästan total, t ex är tandsköterskor, barnmorskor och barnskötare nästan
alltid kvinnor. Kvinnor har dock gjort inbrytningar på vad som uppfattats som
manliga jobb t ex traversförare, järnvägsexpeditörer, läkare, tandläkare och
präster.

Den vanligaste yrkesgruppen bland män är ingenjörer och tekniker. Samman
lagt uppgick de till 71 500. Bara mellan l och 5 procent av teknikerna och ingen
jörerna är kvinnor. Därefter i storleksordning kommer maskin- och motorre
paratörer m fl, ca 68 600 män. Många män arbetar som lant- eller skogsbru
kare, last- och paketsbilsförare, säljare inom partihandeln och handelsresande.
Vanliga yrkesbenämningar för män är reparatör,lastförare, lager- eller förråds
arbetare, byggnadsarbetare, montör, fastighetsarbetare, betongarbetare, verk
stadsmekaniker etc (se figur 2.6).

Ett yrke där fördelningen av kvinnor och män är förhållandevis lika är
lärare. Det gäller främst lärare i teoretiska ämnen på högstadiet och gymnasiet.
På lägre stadier t ex klasslärare dominerar kvinnor. Bland universitetslärarna
finns åtskilligt fler män än kvinnor.

Generellt sett är mäns och kvinnors utbildningsnivå lika om de tre nivåerna
förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial ink! högskola jämförs. Det inne
bär emellertid inte att utbildningen innehållsmässigt är densamma. När flickor
ställs inför linjeval i skolan väljer de fortfarande traditionellt kvinnliga om
råden. I praktiken är det rimligt att påstå att gymnasieskolan består aven stor
flickskola, en liten samskola och en stor pojkskola. Flickorna väljer vårdlinje,
social linje, distributions- och kontorslinje, ekonomisk, samhällsvetenskaplig och
humanistisk linje. Konsumtionslinjen, vårdlinjen och den sociala linjen är mycket
starkt kvinnodominerade. Detta är flickskolan. Pojkskolan präglas av de tekniska
linjerna och är mycket starkt mansdominerad. Den består av bl a tre- och fyra
årig teknisk linje, verkstadsmekanisk och fordonsteknisk linje. Samskolan, dvs de
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Figur 2.6 Könsfördelningen i de trettio vanligaste yrkena 1985
Källa: Efter SCB,fimklionenjörjämslälldhelsslatislik

fyra av tjugosex linjer därkönsWrdelningen är relativt jämn, består av natnr
vetenskaplig, ekonomisk och livsmedelsteknisk linje samt trädgårdslinjen.

Med tanke på den unga generationens linje- och yrkesval kan alltså inte några
dramatiska förändringar i könsfördelningen inom olika yrken förväntas de när-

31



maste åren (Kvinno- och mansvärlden, SCB 1986, Lathund om jämställdhet 1987,
Utbildningsstatistik).

Det sker en förskjutning i yrkesmönstret som är långsam men verkar gå i en
bestämd riktning. Det avspeglar sig i att kvinnorna har stärkt sina positioner
inom olika administrativa yrkesområden och att de blir fler inom yrken med
ekonomisk inriktning, medan de tekniska områden endast börjat naggas i kanten.
Detta kan tolkas som att kvinnorna stegvis närmar sig traditionellt manliga
områden. Samtidigt utvecklas nya manliga områden, t ex de som bygger på in
formationsteknologi och är inriktad på datorer. Dessa yrkesområden har också
hög status och pekas ut som bärare av de viktigaste drivkrafterna för samhälls
ekonomin. Så även om könsintegreringen verkar vara det viktigaste utvecklings
draget finns också tendenser till att könssegregeringen återupprepas i nya for
mer.

På ett sätt kan man påstå att kvinnor i stor utsträckning gör samma saker som
de alltid har gjort, även om det nu sker i avlönad form. På ett annat sätt är det
inte så. Kvinnorna utför nu sysslorna under andra former, där deras direkta
kontroll och inflytande är mindre. I hemmen har kvinnor lagat mat, bäddat,
städat, tvättat, tröstat, förstrött och fostrat och gör det fortfarande. Kunskaper
na att utföra dessa sysslor grundades tidigare på egna erfarenheter och över
fördes från mor till dotter. I avlöuad form, mest i offentlig sektor, fortsätter
kviunornas uppgift att vara "att ta sig an andras hjälplöshet". Men att trösta blir
nu psykologi, att fostra blir pedagogik osv. Kunskaperna att utföra sysslorna får
de genom utbildning byggd på vetenskap och manliga abstraktioner samt prak
tiska anvisningar (Jarup & Liljeström 1983). Det som har hänt med omsorg
och vård är att de formaliserats och professionaliserats. Formaliseringen inne
bär att allt fler uppgifter som tidigare utförts i hemmen överförts till det offent
liga. Daghem, ålderdomshem och sjukhem är exempel på formaliserad omsorg.
Professionaliseringen innebär att allt fler yrken bygger på speciella kvalifika
tionskrav. Vi får väl definierade anställningar med krav på speciell fackutbild
ning (Wrerness 1980).

2.4 Könsuppdelning efter lön och position

Det är ingen överdrift att påstå att kvinnor och män i stor utsträckning befin
ner sig på olika områden i arbetslivet och utför olika arbetsuppgifter. I den be
märkelsen är den svenska arbetsmarknaden starkt könssegregerad, och det finns
anledning att tala om en särskild delarbetsmarknad för kvinnor. Resultatet är
inte nödvändigtvis att kvinnor och män är rumsligt segregerade från-varandra,
men detta är vanligt och innebär att arbetsplatsen eller enheter inom arbets-

32



platsen har en total dominans av ettdera könet. Ju konsekventare denna segre
gering är desto lättare är det att upprätthålla specifika normer för kvinnor re
spektive män (Hirdman 1985). Kvinnor löper därmed större risk att diskrimi
neras p g a sitt kön. Detta kan komma till uttryck på olika sätt. Ett är att kvin
nors arbetsinsatser värderas lägre än mäns vilket kan avläsas i lönesättningen.
Ett annat är vilka positioner kvinnor och män tillåts erövra eller själva efter
strävar och vilka karriärvägar som finns etablerade inom olika yrkesområden.

I slutet av 1800-talet hade kvinnor i genomsnitt en lön som var ungefär
hälften av mäns. På 1940-talet hade förhållandena förändrats så att kvinnorna
hade mellan hälften och två tredjedelar av männens löner beroende på närings
gren och arbetsområde. Inom industrin hade t ex kvinnorna 60-65 procent av
männens löner fram till mitten av 1940-talet. Ett motiv till detta var behovs
Iöneprincipen. Man ansåg att män hade större behov än kvinnor och därför
skulle ha högre lön. Män ansågs t ex ha familj att försörja men även om de
levde ensamma ansågs de behöva högre lön. Kvinnor däremot ansågs inte ha för
sörjningsansvar. De bedömdes vara mindre nöjeslystna, ha större kunnighet i
matlagning, sömnad osv och därmed mindre behov av pengar (Löfström 1989
kap 2).

Av det sammanlagda värdet av alla löneutbetainingar i Sverige går ungefår
två tredjedelar till män trots att kvinnorna utgör 45 procent av landets syssel
satta (Inkomstfördeiningsundersökningen SM N 1981:12.2 efter Gustafsson &
Lantz kap 4 s 90). För att exemplifiera vad denna ojämna fördelning innebär
för enskilda yrkesutövare kan nämnas att heltidsanställda kvinnor som arbetade
med allmänt kontorsarbete, det vanligaste kvinnoyrket, hade 7 900 kronor i
medellön år 1985. Sjukvårdsbiträdens och undersköterskors löner uppgick till
7 300 och affärsbiträdens till 7 100 kronor. Män i det vanligaste manliga yrkes
området, ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete, hade en genomsnittlig
lön på 12 400, maskin- och motorreparatörer 8 300 och lastbils- och paket
bilsförare 8 300 kronor (figur 2.6 i kombination med uppgifter om kvinnors
inkomster 1985 ur På tal om kvinnor och män SCB 1987). Sammantaget hade
heltidsanställda kvinnliga industriarbetare en lön på 7 700 kronor 1985 och
manliga 8 500, en skillnad på 800 kronor (tabell 2.3). Det kan jämföras med
skillnaden mellan manliga och kvinnliga industritjänstemän som uppgick till 3
200 kronor. Skilinaden mellan landstingsanställda kvinnor och män uppgick till
2 800 kronor, för kommunalt anställda l 200 och statligt anställda 900.

Löneskilinaderna varierar alltså mellan olika sektorer och är störst mellan
privatanställda. Under perioden 1963-85 utjämnades lönerelationen mellan hel
tidtidsarbetande kvinnliga och manliga industritjänstemän från 52 till 75 pro
cent. För industritjänstemännen stiger löneskillnaderna med ökad ålder, vilket
kan förklaras med att männen når högre befattningar ju äldre de blir, medan
kvinnorna blir kvar på lägre nivåer. Löneskillnaderna är också större på högre
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Tabell 2.3 Mdnadslöner!ör heltidsamtälIda 1973, 1983 och 1985 i 1985 drs penningvärde

Personalgrupp 1973 1983 1985

Industriarbetare:
Kvinnor 7400 7600 7700
Män 8800 8400 8500
Differens mänlkvinnor 1400 800 800
Tjänstemän inom industri:
Kvinnor 8200 8700 8800
Män 13000 11900 12000
Differens män/kvinnor 4800 3200 3200
Tjänstemän inom varuhandel:
Kvinnor 8400 8500
Män 11400 11500
Differens män/kvinnor 3000 3000
Tjänstemän inomjörsäkringsbo!ag:
Kvinnor 9300 9300
Män 13000 12900
Differens män/kvinnor 3700 3600
StalSamtälIda:
Kvinnor 9300 9200 9200
Män 11600 10200 10100
Differens män/kvinnor 2300 1000 900
Primärkommunalt anställda:
Kvinnor 8200 8100 8000
Män 11100 9400 9200
Differens män/kvinnor 2900 1300 1200
LandstlngsallStällda:
Kvinnor 8300 8200
Män 11300 11000
Differens män/kvinnor 3000 2800

Källa: Kvinno- och mansvärlden SeE 1986 (Kvinnors och mäns löner seR 1986)

befallningar, och kvinnliga tjtlnstemän med höga befallningar har förhållande
vis stlmre lön relativt mtln tln kvinnliga tjtlnstemtln på Itlgre befatlningsnivåer.
Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga industri arbetare har minskat
betydligt, och en förklaring är avtalet mellan LO och SAF om likalön som kom
till 1960. Därmed har lönegapet minskat avsevärt, och de kvinnliga industri
arbetarnas timlöner i procent av männens steg från 79 till 90 procent mellan
1963 och 1985. Löneskillnaden inom den offentliga sektorn tlr mindre tln inom
den privata. Staten, där merparten av de anställda är män, har de minsta löne
skillnaderna vad gäller fördelningen på olika löneklasser. Överlag återfinns
emellertid en majoritet av kvinnorna inom de lägre löneklasserna bland såväl
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statsanställda, landstingsanställda som kommunalt anställda. I genomsnitt 1985
hade landstingsanställda kvinnor med heltid 81, kommunalt anställda kvinnor
83 och statligt anställda kvinnor 87 procent av märulens lön. Den viktigaste för
klaringen till den skeva könsfördelningen är att kvinnor och män i stor utsträck
ning arbetar inom skilda yrken och verksamhetsområden. Kvinnoma finns också
främst på de lägre befattningsnivåerna, och det är således män som dominerar
de högre tjänsterna och befordringstjänsterna (Gustafsson & Lantz 1985 kap 4,
Kvinnor och mäns löner SCB 1986).

Enligt Siv Gustafsson och Petra Lantz (1985 kap 5) har kunskapsinvesteringar
under yrkeslivet gett allt mindre avkastning under 1960- och 70-talet. En ny
anställd kvinna kunde 1968 räkna med att lönen ökade 3,6 procent per yrkesår
medan motsvarande ökning 1981 var nere i 1,1 procent. Detta innebär att grup
per med mindre kunskapsinvesteringar har höjt sin lön mest. Så även om kvin
nors utbildning och yrkeserfarenhet inte hade nännat sig männens skulle löne
skillnaderna mellan dem ha minskat. LOs låglönepolitik har höjt kvinnornas
lön i förhållande till männens. En del av löneskillnaden blir emellertid oförkla
rad. "Även om kvinnor hade samma utbildning, antal år i yrkesarbete och var
lika gamla skulle de ha lägre genomsnittslöner än män. Såväl den totala löne
skillnaden som den oförklarade residualen har sjunkit kraftigt över tiden"
(Gustafsson & Lantz 1985 s 22).

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män krympte snabbt från mitten av
1960-talet till början på 1980-talet. Därefter förefaller löneutjämningen ha av
stannat. De senaste åren har löneskillnaderna inom t ex LO/SAF-området åter
ökat (Gustafsson 1988). Det finns alltså fortfarande löneskillnader kvar mellan
kvinnor och män. Åsa Löfström (1989 s 18) pekar ut följande faktorer som kan
förklara de nuvarande löneskillnaderna mellan kvinnor och män: kvinnornas
koncentration till låglöneyrken, kvinnors lägre investeringar i kunskapskapital
(omfattar också kunskaper utanför den formella utbildningen), kvinnors för
värvsavbrott vid barnafödande och kvinnors deltidsarbete. Därutöver har hon
genom sin statistiska analys kommit fram till att kvinnor är utsatta för en löne
diskriminering som dock har minskat över tiden.

Hon visar att kvinnor vid lika produktivitet inom samma näringsgren i
genomsnitt har en klart lägre timlön än vad män har. Hon visar också att såväl
längre utbildning som längre arbetslivserfarenhet betalar sig sämre för kvin
nor än för män. Mellan kvinnor med olika civilstånd föreligger endast margi
nella löneskillnader medan det för män är betydligt "fönnånligare" att vara gift
eller sammanboende (figur 2.7). Förekomsten av barn missgynnar kvinnor.
Löneskillnaderna är störst mellan kvinnor och män som är gifta/samboende och
minst bland ensamstående under 30 år. I en situation utan diskriminering borde
kvinnors löner relativt mäns vara ca 20 procent högre för gifta/samboende och 6·
procent högre för ensamstående. Inom gruppen ensamstående är löneskillnader-
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Figur 2.7 Lönenssforlekvid oUkad/der och olika civilstånd. Kvinnor och män. Medellön 1984.
Källa: E/ter ÅsaLö/ström 1989 s 70 (Hushällells ekollomiska levllads/örhällalldell. HUS 1984)

na störst mellan kvinnor och män över 30 år. Detta kan tolkas som en kvardröja
nde effekt av den diskriminering som tidigare förekommit Den andra tolk
ningen är att lönediskriminering är något som drabbar äldre kvinnor. Störst be
tydelse för den minskande lönediskrimineringen har upphävandet av nattarbets
förbudet och införandet av likalönsprincipen haft, men även den solidariska
Iönepolitiken har haft betydelse. Effekten av jämställdhetsavtalet är däremot
oklart (Löfström 1985). (Se kap 2.7)

Indirekt har här framkommit att kvinnorna regelmässigt förutom att de finns
på särskilda kvinnoområden också har lägre befattningar än män. Kvinnor har
alltså lägre positioner än män på arbetsmarknaden. och en socialgruppsindelning
av arbetskraften med hänsyn tagen till kön bekräftar skillnaderna (figur 2.8).
Bland de ej facklärda arbetarna dominerar kvinnorna medan männen dominerar
de facklärda. Kvinnorna dominerar bland de lägre tjänstemännen. Tjänstemän på
mellannivåerna har en relativt jämn könsfördelning, medan männen dominerar
bland högre tjänstemän och bland egna företagare.

Männen dominerar således de högst kvalificerade arbetsuppgifterna och kvin
norna rutinarbetena. Mest slående är detta inom den privata tjänstesektorn.
Medan 28 procent av kvinnorna kan föras till gruppen "hög kvalifikationsnivå"
i privat tjänstesektor är motsvarande uppgift för männen 69 procent Medan 34
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Figur 2.8 Sociaigruppsilldelllillg 1985.
Källa: SCB,fullkriollelljör jämställdhetsstatistik

procent av kvinnorna tillhör gruppen med "låg kvalifikationsnivå" (rutinarbete)
är motsvarande siffra för männen 5 procent. Andelen i de olika kvalifikations
grupperna varierar också regionalt både för kvinnor och män. För båda könen
är storstäderna och Bergslagen regioner med stor andel högt kvalificerade
arbetsuppgifter inom privat tjänstesektor. Norrlands inland och sydöstra Sverige
är de regioner som har lägsta andelen högkvalificerade arbetsuppgifter i den
privata tjänstesektorn. Sydöstra Sverige är den landsdel där männens försprång
vad avser högt kvalificerade uppgifter är störst (SOU 1989:55 s 61--66).

Om nu kvinnor har lägre löner inte bara p g a att de har andra yrken än
män, lägre befattningar och arbetar deltid utan också för att de är kvinnor: hur
kan de kompensera denna diskriminering? När blir de likvärdiga? Allmänt sett
är det lönsammare för kvinnor att arbeta inom manligt dominerade industri
branscher som verkstadsindustrin än inom kvinnligt dominerade industribrans
cher som textilindustrin. Det är ur jämställdhetssynpunkt bättre att arbeta inom
den offentliga sektorn, där löneskillnaderna mellan män och kvil1tlOr på samma
befattningar är mindre än inom den privata sektorn. Kvinnor behöver också ha
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längre fonnelI utbildning för att kunna hävda sig gentemot män. Kvinnor med
akademisk examen kan jämföras med män med gymnasieutbildning. I varje fall
är löneskillnaderna minst mellan dessa två grnpper. Även andelen av alla kvin
nor respektive män på de olika befattningsnivåerna är storleksmässigt varandra
närmast om gymnasieutbildade män jämförs mecl högskoleutbildade kvinnor
(Kvinno- och mansvärlden s 122-129, SeB 1986).

Ovanstående skulle kunna tolkas som att kvinnor rekommenderas söka sig
till manligt dominerade områden, skaffa sig en god utbildning, arbeta heltid
och inte skaffa barn samt bo i storstäder och på så sätt undvika kvinnoyrkenas
diskriminerancle lönesättning.

2.5 Könssegregeringens upprepning

Men vad händer när kvinnor söker sig till eller hamnar på traditionella mans
jobb? Vanligtvis är det så att kvinnor rekryteras till manligt dominerade in
dustribranscher först när det råder brist på arbetskraft. Gunilla Flirst (1985)
och Gerd Lindgren (1983) har studerat resultaten aven sådan anställningspoli
tik vid ett par manliga industriföretag. Innanför fabriksportarna fick kvinnorna
direkt de jobb som ansågs passa dem, ofta monotona, enfonniga arbetsuppgifter
vid monteringband. Kvinnor som placerades i manliga ackordsjobb fick känna
på "ryckfilosofin", dvs man arbetar intensivt delar av dagen för att få långa
pauser. Det utestängde kvinnor som för att orka ville jobba i lagom tempo men
mer kontinuerligt. Resultatet blev mestadels att kvinnorna hänvisades till sämre
jobb och gick ett slags kräftgång på hierarkins botten. Vissa jobb avskildes och
blev kvinnojobb även i dessa manliga industrier. Företagen anpassar sig redan i
rekryteringsfasen till de särdrag som de uppfattar att den kvinnliga arbets
kraften har. De kan t ex inrätta deltidsarbeten. Kvinnor tilldelas också arbets
uppgifter som anses lättast och har kortast cykeltid, de repetitiva. Det utvecklas
nischer där grnpper av kvinnor jobbar i typiska "dead end jobs". När kvinnor
och män jobbar sida vid sida överväger unga män och invandrare i den man
liga gruppen (Furst 1987). Denna process, som troligen inte är specifik för
dessa företag, leder till att kvinnor och män sällan utför samma arbetsuppgifter.
Även kvinnor på högre kvalifikationsnivå möter denna könssegregeringspro
cess. Furst (1987 s 85) påpekar: "Av kvinnor som väljer mansdominerade utbild
ningar är det ett fåtal som utvecklas och befordras som män med motsvarande
kvalifikationer. Kvinnornas karriärer slutar ofta på arbetsuppgifter som de ut
bildningsmässigt är överkvalificerade för. Kvinnor är nästan aldrig som män be
fordrade upp till sin kompetensnivå, eller över." Könssegregeringen återuppre
pas alltså. Kvinnor bidrar uppenbarligen varken till att höja statusen eller lönen.
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Är det så att när läget hårdnar är det männen som går segrande ur kampen
om arbetstillfållena? Det verkar så. Lena Gonäs (1989) har jämfört en manligt
dominerad arbetsplats, varvet i Oskarshamn, och en kvinnligt dominerad arbets
plats, LM Ericsson i samma stad, och vilka effekter driftinskränkningen respek
tive nedläggningen av dessa arbetsplatser hade på den manliga och den kvinn
liga arbetskraften. I elektronikföretaget hade kvinnorna anställts för att utöva
relativt rutinbetonade och lågkvalificerade arbetsuppgifter. De varvsanställda
männen var i betydligt större utsträckning yrkesarbetare. I samband med ned
läggningen visade det sig att kvinnor och män behandlades olika och i hög grad
gick skilda öden till mötes. Kvinnorna betraktades som en problemgrupp som
varken företaget, facket eller myndigheterna visste vad de skulle göra med.
Några egentliga försök att förhindra nedläggningen av den kvinnliga arbets
platsen eller att hitta ersättningsindustri gjordes inte. Arbetslösheten blev kvin
nornas personliga problem som de uppmuntrades att själva anstränga sig för att
lösa. Många unga och medelålders kvinnor vandrade länge mellan tillfälliga
jobb, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De hamnade i "perma
nent tillfållighet" och hade svårt att få tag i nya, fasta jobb. Med permanent till
fållighet menar Gonäs (1989 s 143) att individerna befinner sig i efter varand
ra följande tillfålliga arbetsmarknadssituationer, där den tillfälliga anknytningen
till arbetsmarknaden blivit permanent. Från att ha varit buffertarbetskraft i
elektronikindustrin blev kvinnorna en reservarrne till den offentliga sektorn.

Männen från varvsindustrin erbjöds de nya arbetstillfållen som uppstod inom
industrin och de fick betydligt snabbare nya, fasta anställoingar. Varvets starka
lokala förankring föranledde också myndigheterna att agera på olika sätt för att
kompensera orten och arbetskraften för dess nedläggning. Jämförelsen mellan
män och kvinnor i olika åldrar och med olika yrken avslöjar också ett köns
specifikt mönster som inte kan förklaras med ålder, utbildning eller yrkeskvali
fikationer. Gonäs (1989 s 65) skriver att det i många fall verkar som om könsse
gregeringen både återskapas och förstärks genom strukturomvandlingen. Många
kvinnojobb inom industrin försvinner och kvinnor hänvisas till tjänstesektorns
kvinnojobb, där de hamnar längst ner i hierarkin och får utföra de okvalifice
rade arbetsuppgifterna som bygger på traditionella kvinnliga erfarenheter och
kvinnors dolda kvalifikationer.

Gunnel Forsberg (1989) har i sin avhandling dragit slutsatsen att kön är ut
slagsgivande när det gäller konsekvenserna av industriell strukturrationalise
ring. I sin studie av fyra slakteriföretag, som antingen läggs ned eller genomgår
driftsinskränkningar, följer hon den varslade personalen under en tvåårsperiod
och kommer fram till att problemen blev större för kvinnorna än för männen.
De lokala variationerna är emellertid stora. Hennes resultat visar också att kvin
nor inte är någon reservarbetskraft som lämnar arbetslivet i en krissituation
utan de strävar liksom män efter nya fasta anställningar. De utgör snarare en
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buffert på arbetsmarknaden som fyller ut tillfälliga luckor på olika arbetsplat
ser. Skillnaden mellan könen är uppenbar när det gäller den arbetsmarknads
status individerna fick under uppföljningsperioden. Det var männen som i högst
grad erhöll nya fasta anställningar. Kvinnornas fasta anställningar föregicks ofta
aven längre arbetslöshetsperiod. De som blev löst förankrade på arbetsmarkna
den var framför allt kvinnorna. I samtliga fall hade kvinnorna högre arbetslös
hetssiffror än männen från samma anläggning. "Att ha rätt 'kön' har således stor
betydelse för vad man kan förvänta sig av framtiden när man varslas om upp
sägning från sin arbetsplats" (Forsberg 1989 s 213).

Svårigheten att få fasta jobb för kvinnor som avskedats från sina arbeten i
industrin belyser också Karen Davies & Johanna Esseveld (1988). Deras studie
är baserad på ett livsmedelsföretag som genomgår en rationaliseringsfas. Kvin
norna förlorade sina jobb (huvudsakligen förpacknings- och städuppgifter) i
högre utsträckning än männen, och särskilt hårt drabbades småbarnsmödrar och
invandrarkvinnor. Kvinnorna fortsatte att söka sig till liknande arbetsuppgifter
i ett pressat arbetsmarknadsläge. Deras tillvaro kom en lång tid framöver att
präglas av svårigheten att få en ny fast anställning. De rörde sig i ett "grått fält"
mellan fast arbete och absolut arbetslöshet dvs i olika typer av tillfälliga anställ
ningar, föräldraledighet, omskolning osv. Vid studiernas avslutning efter tre år
hade kvinnorna utom i undantagsfall fortfarande inte haft någon större fram
gång med att få en ny fast anställning. I denna marginaliseringsprocess med
verkar en rad olika faktorer. Förutom de som framskymtar ovan framhåller
Esseveld & Davies kvinnornas egen privata historia, deras specifika vardagsliv.

Näringslivet och arbetsmarknaden har de senaste decennierna genomgått en
kraftfull förändring och i strukturomvandlingen har den kvinnliga arbetskraf
ten varit en komponent. I denna omvandling ingår välfårdsstatens uppbyggnad,
som berör kvinnor direkt både som arbetskraft och som användare av dess
tjänster. I den offentliga sektorn har kvinnors kompetens att ta hand om andra
kommit väl till pass. Kvinnor har i första hand ägnat sina krafter åt det service
arbete som utförs i samhället. De har också fortsatt att arbeta i industribrans
cher som av tradition byggt på kvinnlig arbetskraft, exempelvis textilindustrin
och livsmedelsindustrin. Men de har också behövts i nya branscher, där kvin
nor varit den arbetskraft som bäst svarat mot de kvalifikationer som företagen
krävt. Det har visat sig vara monotont arbete som kräver fingerfärdighet och
uthållighet. Konkret kan arbetsinnehållet vara att montera, sätta samman eller
förpacka. Kvinnor i industrisamhället har utgjort en grupp som kunnat träda in
när männen inte räckt till. Samtidigt har de utgjort ett potentiellt hot mot män
nen i konkurrensen om jobb. Sett ut konkurrenssynpunkt är det ett skickligt
schackdrag att hänvisa kvinnor till vissa delar av arbetsmarknaden och därmed
upprätthålla könssegregeringen och underordningen. Kvinnors uppgift har varit
att fylla på underifrån. Arbetarklassen har feminiserats, vilket speglas av social-
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gruppsindelningen (figur 2.8) där kvinnorna utgör majoritet av de ej facklärda
arbetarna Ofr också Axelsson 1986).

Kvinnor betecknas ofta som en reservarbetskraft. Med det menas att vid låg
konjunkturer och när arbetsmarknaden omstruktureras har kvinnor haft svårt
att behålla fotfästet. Man kan emellertid på goda grunder påstå att den tiden är
över när kvinnorna fungerade som arbetskraftsreserv. Nu kan arbetsmarknaden
inte undvara den kvinnliga arbetskraften. Den är fast förankrad. Kvinnor som
kollektiv åker inte ut och in på arbetsmarknaden, men onekligen är det så att
vissa kvinnogrupper fortfarande får axla den rollen när arbetsmarknaden kär
var. I viss bemärkelse är det adekvat att påstå att kvinnorna är en arbetskrafts
reserv; genom att de accepterar omplacering till sämre jobb med mindre mot
stånd än männen och genom att kunna pendla mellan heltid och deltid. Ordet
reserv antyder också att de är andrahandsarbetskraft. Detta resonemang kan
man vända på och som Gunilla FUrst (1985 s 144) påstå att "kvinnor är att be
trakta som en idealarbetskraft för vissa jobb: Jobb blir kvinnojobb när det ur
företagets synvinkel är lönsamt att tillvarata och utnyttja de särdrag som kvinno
arbetskraften uppvisar som följd av arbetsdelningen mellan könen i familjen
och samhället i övrigt".

Slutsatsen är att kvinnor och män i stor utsträckning finns på olika delar av
arbetsmarknaden. Inom dessa delar råder olika villkor. Även inom samma geo
grafiska område ser de ekonomiska strukturer som män respektive kvinnor
tillhör helt olika ut (Gonäs 1989 s 56). Arbetsmarknaden är med andra ord seg
menterad och kön är en viktig strukturerande princip. Processerna på arbets
marknaden följer också en könsrnässig logik Ofr Hauger 1982).

2.6 Kön, arbetsdelning och makt

Att män och kvinnor utför olika sysslor är något så självklart att det i de flesta
kulturer aldrig skulle diskuteras eller ifrågasättas. Arbetsdelningen har djupa
rötter och återfinns överallt. Orvar Löfgren (1982) påpekar emellertid att vad
som är kvinnosysslor respektive manssysslor skiftar både mellan epoker, byg
der och klasser. Gränsdragningen mellan kvinnligt och manligt formas av de
sociala och ekonomiska förhållandena. Han framhåller att kvinnorna i bonde
samhället hade mycket breda arbetsfält och tog sig an mansarbete när nöd
vändigheten så krävde. Männen däremot var mindre flexibla, mindre benägna
att ta över kvinnosysslorna. Hur tabubelagt gränsöverskridanden varit har väx
lat, men mycket pekar på att det varit mer förnedrande för manligheten att bli
behäftad med kvinnogöra än för kvinnligheten att bli behäftad med mansgöra.
En kvinna som utför sin uppgift som "en hel karl" kan möjligtvis uppfattas
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som ett hot men inger också respekt. Motsatsen - en feminin man - får lätt
löjets skimmer över sig. Just detta förhållande pekar på hur det kvinnliga re
spektive det manliga värderas, men antyder samtidigt att det som är kvinnligt
måste förstås i relation till det som är manligt. Kvinnlighet och manlighet är
alltså relationella begrepp med kopplingar till varandra.

Varje samhälle har en könsorganisation som täcker alla livets sfärer. Ett
genomgående historiskt drag i arbetsdelningen är att kvinnor och män komplet
terar och är ömsesidigt beroende av varandra. Detta kan vara ett skydd för
kvinnor som inte behöver konkurrera med männen på sina revir vilket t ex
förs fram av Ivan Illich (1983), som befarar att en ökad likhet och konkurrens
mellan könen kan resultera i ett uppenbar diskriminering av kvinnor som kan
benämnas sexistisk. Dess motsats, dvs att en särartsstämpel sätts på könens olika
arbetsområden, ger emellertid underlag för en diskriminerande behandling av
kvinnor alldenstund maktfördelningen är ojämn (se kap 4).

I industrisamhället har bondesamhällets arbetsdelning börjat upplösas, och
kvinnor och män har i större eller mindre omfattning kommit in på varandras
områden. Att en utjämning eller likställdhet ändå inte kommit till stånd kau för
klaras med det drag av dominans och underordning som också finns. Gräns
överskridandena kanske heller inte är så stora som den officiella ideologin ger
uttryck för. Det kan vara en fråga om att gränsen flyttats men ändå finns kvar.
Gunilla FUrst (1987 s 92), som analyserat kvinnors ställning på arbetsmark
naden genom att studera vad som händer när kvinnor gör inbrytningar på tradi
tionellt manliga jobb, konstaterar: "Kvinnors inbrytning innebär gränsförskjut
ning - inte könsintegration." Eftersom männen genomgående haft och har mak
ten i samhället kan inte uteslutas att motsättningarna mellan kvinnor och män
skärps, och att kvinnorna riskerar att deras situation på arbetsmarknaden för
sämras. Framför allt gäller detta i en situation när arbetskraftsutbudet blir stör
re än efterfrågan. Då riskerar kvinnorna att komma till korta gentemot den
manliga arbetskraften. När det råder brist på arbetskraft har kvinnorna möjlig
het att erövra nya områden och allmänt sett stärka sin ställning.

Globalt sett präglas många kvinnors situation av stor utsatthet, fattigdom
och maktlöshet. Urbaniseringen med uppbrytning från ett traditionellt samhälle
där produktionen av ting rumsligt skiljs från produktionen av mänskligt liv är
bakgrunden till den hårdnande könskamp som Susanne Thorbek (1988) iakt
tagit i städer i Sri Lanka och Thailand. Kvinnorna måste tillförsäkra sig möjlig
het till försörjning och då konkurrerar de med männen. Signe Arnfred (1988)
pekar på att ekonomisk modernisering har en tendens att främja mansmakten
på kvinnornas bekostnad. Hennes slutsats härrör från studier av MOl'ambiqne,
där varuekonomin och lönearbetet främjar männens individuella makt. Kvinnor
nas traditionella könsgemenskap försvitmer. Det gör även mämlens men de er
sätter den med nya fOflller. Detta är svårt att genomskåda då den ekonomiska
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utvecklingen är könsneutral på ytan och i Mo,ambiques fall den politiska ideo
login dessutom kvinnofrigörelseorienterad. Rita Liljeström (1988) menar att
"moderniseringen" världen över kännetecknas av att reproduktionens organise
ring negligeras. Hon säger att splittrade familjer, migration, kvinnor som blir
kvar på landsbygden med barn och gamla, undernäring och överansträngning,
barn utan fäder är vanliga företeelser i dagens värld. Hon har studerat skogs
arbeterskorna i Bai Bang, Vietnam och ifrågasätter om lönearbetet leder till den
kvinnofrigörelse som avsetts. "En familjär form av fadersvälde har blivit om
vandlad till en förment könsneutral hierarki med män som bestämmer och kvin
nor som gör som de blir tillsagda. Det är inte givet att en brigadlednings kon
troll av skogsarbeterskor är mindre pressande än en svärmors öga på sin son
hustru" (s 35). Negligeringen av reproduktionens organisation blir tydlig när
"moderniseringen" befinner sig långt borta och på en annan nivå. Den här typen
av förändringar är även en process som pågår här och nu. Reproduktionens
organisation är också här i stöpsleven, men den utvärderas fragmentariskt, och
mycket om t ex omsorgens betydelse för samhällets uppbyggnad är ännu fördolt.

Könskampen som historisk drivkraft är förhållandevis outforskad men en
realitet (jfr Hirdman 1988 s 55-57). De senaste decennierna har maktförhållan
dena mellan dem uppmärksammats i de teorier som försöker förklara ojämlik
heten mellan dem. Dessa teorier avfärdar därmed att det enbart är attityderna
till kvinnor, som har avgörande betydelse för deras ställning och för kvinno
förtrycket i samhället. Mäns överordning och kvinnors underordning ingår en
ligt dessa teorier i en särskild maktstruktur som är könsbestämd. Den köns
bestämda rnaktstrnkturen betecknas oftast som "patriarkat". Detta begrepp defi
nieras emellertid på olika sätt. I mer vardagliga sammanhang likställs det nu
med mansvälde. Heidi Hartmann (1981) är en av de forskare som ägnat köns
segregationen i arbetslivet uppmärksamhet och hennes nästan klassiska defini
tion av patriarkatet lyder: "Patriarkat är en uppsättning sociala relationer, som
har en materiell bas och i vilken det finns hierarkiska relationer mellan män
nen och en solidaritet mellan dem som gör att de kan kontrollera kvinnorna.
Patriarkat är alltså det manliga förtryckssystemet gentemot kvimlOrna." Det är
således materiella förhållanden som skapar en grund för den maktstrnktur som
avgör hur kvinnor behandlas i samhället. Parallellt som förklaringsgrund fram
för också en del forskare, bl a Heidi Hartmann, den maktstrnktur som är klass
bestämd. Detta sätt att hantera och förklara kvinnoförtrycket brukar benämnas
tvåsystemteorier, dvs man diskuterar i termer av två interagerande system.
Tvåsystemteorierna har kritiserats av andra forskare bl a för att man hittills
inte lycktas att analytiskt kombinera klass- och könsdimensionerna (Young 1981,
Ganetz, Gunnarsson & Göransson 1986, Eduards 1987, J6nasd6ttir 1987). Chri
stina Carlsson (1986) menar att man istället måste utgå ifrån det motsägelse
fulla och tvetydiga i kvinnors situation och förespråkar utvecklandet aven
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teori som bygger på både kön och klass. Johanna Esseveld (1986) anser att det
är mest fruktbart att överge det abstrakta akademiska teoretiserandet och söka
fördjupa förståelsen av kvinnors situation genom konkreta studier av deras age
rande. Anna J6nasd6ttir (1986, 1987) förespråkar en teori baserad på kön och
menar att eventuella klassskillnader får undersökas empiriskt. Hon menar också
att det inte är arbetsdelningen som utgör patriarkatets bas utan mäns utnyttjande
av kvinnors kärlek, som den kommer till uttryck både i omsorg och sexuell
attraktion. Männen lägger beslag på kvinnornas kärlek, kvinnornas livskraft. Hon
kritiserar Heidi Hartmann för ekonomisk reduktionism.

Uppkomsten av den könsrnässiga arbetsdelningen hänförs oftast till sexuali
tet och fortplantning, dvs kvinnors fönnåga att föda barn och följderna därav.
Utifrån detta fonnas och byggs könens sociala karaktärer upp. De senaste de
cenniernas kvinnoforskning har ur olika synvinklar diskuterat vad som formar
kvinnor till kvinnor, dvs hur det biologiska könet får sina specifika egenskaper
till ett socialt kön. De ovan relaterade teorierna är en del av denna teoriutveck
ling. Enbart de biologiska skillnaderna räcker inte som förklaringsgrund, men
vilken vikt ile biologiska skillnaderna tillmäts varierar mellan olika forskare
och är fortfarande en aktuell diskussionsfråga. Utan att diskutera kvinnors situa
tion i tenner av förtryck beskriver och analyserar t ex Yvonne Verdier (1988)
kvinnokulturen och den kvinnliga fysiologins självklara plats inom den i sin
studie av det franska traditionella bondesamhället utifrån byn Minot. Karin
Widerberg (1987) tar i en artikel upp och diskuterar behovet av att problemati
sera biologiska olikheter, framför allt den som rör den mänskliga reproduk
tionen. Hon menar att en negligering av kvinnans särskilda reproduktionsför
måga i analyser av kvinnoförtryckets orsaker innebär att man också negligerar
det enda som historiskt med säkerhet alltid skiljer könen åt.

r engelskspråkig litteratur förekommer två specifika uttryck för kön näm
ligen "sex" och "gender", vilka motsvarar biologiskt respektive socialt kön. För
att fånga in det system som reglerar könens relation till varandra har den be
greppsmässiga utvecklingen gått från patriarkat till ett system benämt "sex/
gender"-systemet, vilket på svenska översatts till könssystem, socialt könssystem
eller könsmaktsystem. Gayle Rubins (1975 s 159) definierar "sex/gender sy
stems" som "the set of arrangements by which a society transfonns biological
sexuality into products of human activity, and in which these transfonned
sexual needs are satisfied". Det socialt formade könet har fått allt större tonvikt
som förklaringsgrund och som följd därav används alltmer begreppet"gender
system", vilket en del svenska forskare översatt till genussystemet (se t ex
Göransson 1989). Ulla Wikander (1989) definierar "genus-systemet" som skill
nader mellan kvinnor och män som är kulturellt, socialt och ekonomiskt ska
pade. Hon menar att detta system inte är biologiskt och inte heller personligt,
djuppsykologiskt grundat, även om det ofta motiveras så. Hon menar att det är
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delar av ett maktfördelningssystem som dagligen reproduceras. I det helhets
perspektiv hon anser eftersträvansvärt måste det feministiska perspektivet före
nas med det maskulinistiska, och i det kommer de viktigaste organiserande prin
ciperna i samhället att vara klass, ras, religion och genus.

Detta är led i en begreppsmässig utveckling och i byggandet aven eller flera
teorier som förklarar könens relationer till varandra och de skillnader som upp
stått, bl a den asymmetriska maktfördelningen (se också kap 4). Exakt hur pat
riarkatsbegreppet står i förhållande till ett manligt dominerat genussystem är
inte klarlagt. Ej heller om genus betyder något mer än socialt kön eller om
genussystem har en annan innebörd än könssystem (se Eduards Landby & Manus
1987).

Flera av de teorier om kvinnoförtryck i samhället som utvecklats de senaste
decennierna, innefattar alltså asymmetrin av makten mellan könen och tilhnäter
den materiella verkligheten stor betydelse. Dessa teorier hjälper till att förklara
den könssegregering som förekommer på arbetsmarknaden.

2.7 Arbetskraftsbehov och jämställdhetssträvanden

Hur återspeglas denna koppling mellan kön, arbetsdelning och makt på dagens
svenska arbetsmarknad? Efter ovanstående genomgång av arbetsmarknaden i
ett könsstrukturellt perspektiv finns det fog för att påstå, att mäns dominans och
kvinnors underordning finns kvar trots de frigörelsesträvanden som kvinno
rörelsen haft och den respons den fått i den officiella jämställdhetspolitiken.
Formellt framhävs könsneutraliteten. Jämställdheten betonas.

En stark strömning inom kvinnorörelsen (se kap 4) har alltid betonat lik
heten med männen som avgörande för kvinnoemancipationen. Ekonomisk själv
ständighet i meningen möjlighet att försörja sig själv och därmed rätten till ett
förvärvsarbete på lika villkor som männen har varit ett viktigt mål. Bakom de
lika rättigheter könen formellt har idag skymtar en seg och lång förändrings
process. Det finns flera viktig milstolpar i denna historia, bl a lika arvsrätt för
kvinnor och män (1845), kvinnor får rätt att inneha vissa lägre lärartjänster
(1859), kvinnor får rätt att ta studenten som privatister (1870), kvinnor får
alhnän rösträtt och blir valbara (1919), kvinnor får med vissa undantag samma
rätt som män till statliga tjänster, statliga läroverk öppnas för flickor (1927) och
förvärvsarbetande kvinnor får ej avskedas på grund av havandeskap, förloss
ning eller giftermål (1939).

I vad mån den officiella politiken hörsammat och backat upp kvinnors fri
görelsesträvanden hänger ihop med behovet av arbetskraft Ufr Friberg 1987).
Under ett par decennier efter andra världskriget präglades den svenska ekono-
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min av tillväxt. Det åtföljande behovet av arbetskraft tillgodosågs med invand
rare men också med kvinnor. Tillväxten återspeglades i och förstärktes av bl a
en höjd konsumtionsnivå i hushållen. I allt fler hushåll grundades inkomstök
ningen dessutom på två inkomster, både mannens och kvinnans. Det extra kvin
norna bidrog med skapade utrymme för sådant man tidigare inte haft råd med.
Enförsörjarhushållet gled successivt över till ett tvåförsörjarhushåll. Detta har
mer eller mindre permanentats. I lagstiftningen kan likhetssträvandena skönjas
genom att kvinnor får rätt att bli präster (1958) men framför allt genom att
SAF och LO beslutar rekommendera sina medlemsförbund att inom en fem
årsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna (1960). Ett annat viktigt ställnings
tagande var att nattarbetsförbudet för kvinnor inom industrin och hantverk som
hade tillkommit 1911 försvann från arbetarskyddslagstiftningen 1962.

Under 1970-talet slog strukturrationaliseringen igenom i den svenska indust
rin. Trots detta ökade antalet personer i arbetskraften. Den offentliga sektorns
behov av arbetskraft gjorde det relativt enkelt för kvinnor att bli lönearbetande
och självförsörjande.Varje ny kvinnogeneration visade större benägenhet att
förvärvsarbeta än den tidigare. Denna utveckling backades upp på ett ideo
logiskt plan. En aktiv kvinnorörelse kämpade för självförsörjande kvinnor som
en väg till frigörelse. Staten utvecklade en jämställdhetspolitik som stod i sam
klang med kvinnorörelsens mål och arbetsmarknadens efterfrågan på arbets
kraft: kvinnor skulle ges samma möjligheter som män. Detta markerades i lag
stiftningen. Särbeskattning, dvs individuell beskattning av arbetsinkomst, in
fördes 1971. Föräldraförsäkringen från 1974 ger föräldrarna rätt att dela ledig
heten vid barns födelse. 1976 kom en förordning om jämställdhet på den stat
liga sektorn och 1977 tecknades ett jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.
1979 fick småbarnsföräldrar rätt till sex timmars arbetsdag.

Lagstiftningen för att befrämja jämställdheten fortsatte under 1980-talel. En
särskild lag mot könsdiskriminering infördes 1980. Avsikten var främst att mot
verka diskriminering av kvinnor. 1983 tecknades ett nytt jämställdhetsavtal
mellan SAF och LO-PTK och året därpå ett jämställdhetsavtal inom den statliga
sektorn. 1985 tecknades ett jämställdhetsavtal för de statliga bolagen.

Parallellt med att denna lagstiftning kom till stånd fortsatte kvinnornas in
träde på arbetsmarknaden. Ifrågasättandet av den offentliga sektorns uppgift och
organisation och dess dämpade efterfråga på arbetskraft samt en fortsatt stmk
turrationalisering inom industrin bidrog dock till att efterfrågan på arbetskraft
i stort stagnerade. Arbetslösheten steg och drabbade generellt ungdomar och
kvinnor mer än vuxna män. Utifrån kvinnors specifika situation på arbetsmark
naden utvecklades samtidigt en ideologisk diskussion som var mycket dubbel
tydig. Många inslag i debatten appellerade till traditionella könsmönster med
kvinnan som mor och stöttepelare i familjen. Debatten berörde familjens situa-
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tion i samhället, ifrågasatte tvåförsörjarsystemet och förde upp vårdnadsbidrag
på den politiska dagordningen. Detta var det första budskapet.

Samtidigt fanns strömningar i en annan riktning. De handlade om kvinnor
som erövrade nya områden. Om kvinnor som gör karriär och blir chefer och
företagsledare. Om kvinnor som gör intrång på manliga domäner. Den själv
säkra kvinnan tonade fram, hon som enbart har sig själv att skylla om hon inte
lyckas utnyttja de möjligheter som står till buds. Det gällde att få fram före
bilder för den nya aktiva, yrkesarbetande kvinnan. Hon uppmanades att satsa
på sig själv och försöka avancera i jobbet. Detta var det andra budskapet. I
samhällets officiella jämställdhetspolitik uppmanades flickor att skaffa sig ett
yrke. Kampanjer inleddes för att få dem att välja nya yrkesområden och att
välja otraditionellt, framför allt tekniska utbildningslinjer. Samtidigt genomför
des besparingar i den offentliga sektorn, den verkligt stora kvinnoarbetsplatsen.
Tankegången kan mycket förenklat sägas vara, att eftersom den offentliga sek
torn inte längre kunde förväntas expandera var det nödvändigt att länka in kvin
norna på andra områden, helst expansiva framtidsorienterade områden där de
kunde ha framgång vad gäller positioner och lön.

Vid ingången till 1990-talet har arbetsmarknadssituationen återigen föränd
rats så att många sektorer förutser ett behov av arbetskraft. I storstadsregioner
na, främst Stockhohnsregionen, är behovet av arbetskraft i vård- och omsorgs
arbeten ytterst påtagligt. Hemtjänsten och barnomsorgen är där med sin brist på
arbetskraft näst intill en krisbransch. Politiken för den offentliga sektorn är in
ställd på en omprövning av dess organisation, och decentralisering och privati
sering finns med i bilden. De demografiska förändringarna i sig med framtida
mindre ungdomskullar har ställts i fokus för framtidsbedömningar om arbets
kraftens storlek. En framtidsbild har målats upp där företagen är tvingade att
konkurrera om en åtråvärd, ung och välutbildad arbetskraft. I det samman
hanget verkar man glömma att det samtidigt finns en stor medelålders grupp. De
utgörs naturligtvis till hälften av kvinnor vilkas barnafödande period är över.
Det är troligen mer en fråga om ett balansproblem i kombination med ett för
väntat behov av arbetskraft än en unik situation med för "små" ungdomskullar.
Obalansen kommer till uttryck mellan tillväxtområdet Stockholmsregionen och
övriga landet, mellan ålderskohorterna ungdomar och medelålders samt mellan
effektiva välutbildade och de med "fel" utbildning och yrkesskador. Minskar be
hovet av arbetskraft kommer de "små" ungdomskullarna inte längre att utgöra
ett problem (se t ex SOU 1989:69, SOU 1989:70, SOU 1989:55, Ohlsson &
Broorne 1988, Nilsson 1989).

Tvåförsörjarsamhället har alltså etablerats i samklang med arbetsmarknadens
behov av arbetskraft och kvinnornas strävan att bli självförsörjande individer.
Som ett led i kvinnornas frigörelse har deras beroende och underordning i
kärnfamiljen minskat och den höjda skilsmässofrekvensen kan tolkas som ett
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tecken på detta. Varje år ingås ca 40000 äktenskap. Antalet skilsmässor uppgår
till ca 20 000. Av de 20 000 bam som berörs får ca hälften mamman som
ensam vårdnadshavare medan tolv procent av pojkarna och nio procent av
flickorna får pappan som ensam vårdnadshavare. För 39 procent av barnen har
föräldrarna gemensam vårdnad (Barnfakta, SCB 1987). De senaste decennier
nas utveckling kan ses som ett trendbrott i kvinnornas ställning i samhället 
från underordnade och osjälvständiga individer i familjen till fria och själv
ständiga individer i samhället. Detta resonemang är emellertid inte invändnings
fritt. Det finns drag i utvecklingen som tyder på att kvinnornas underordnade
stälining nu främst upprätthålls i arbetslivet. Den patriarkala dominansen över
kvinnor har i så fall ändrat karaktär men dess grundläggande struktur består.
Den underordning som ändå finns inom familjen döljs i enlighet med den offent
liga ideologin. Dock kan en tidigare dold underordning plötsligt föras ut i ett
offentligt ljus, när kvinnors protest mot en ojämn maktfördelning tar sig uttryck
i att de bryter upp sina äktenskap eller samboförhållanden. Könskampen i fonn
av rättegångar om vårdnadsrätten till barnen, om kvinnomisshandel, om våldtäkt
och incest avslöjas då obarmhärtigt.

Hanne Haavind (1985) karaktäriserar de förändringar som ägt rum sedan bör
jan av sjuttiotalet som en rörelse/rån ett samhälle med segregering mellan
könen till ett samhälle där större integrering är idealet. I redovisningen och
granskningen av arbetsmarknaden har framkommit att bakom den ökande lik
heten finns ett annat mönster under ytan. Kvinnorna har endast i individuella
fall brutit in på traditionella mansområden och gjort ett karriärinriktat yrkes
val. De har fortsatt att välja traditionellt kvinnliga områden. De arbetar deltid i
stor utsträckning och de har inte övergivit sitt "kvinnliga" sätt att leva. Pappor
na har inte utnyttjat sina möjligheter att ta hand om barnen. 1985 användes för
äldraförsäkringen av 77 procent kvinnor och 23 procent män. Kvinnorna stod
för flertalet av de utnyttjade dagarna, männen bara för 5,5 procent (Lathund om
jämslälldhet1987, SCB). Ca 81 procent av papporna utnyttjade tiodagarsrätten,
dvs mäns fristående rätt till ersättning under högst tio dagar i samband med
barns födelse (Barnfakta, SCB). Jämställdhetspolitikens förtecken, att kvinnor
och män egentligen är lika, att kvinnorna vill erövra männens områden och
framför allt att männen skulle vilja erövra kvinnornas, har hittills mer varit en
inramning än ett genomslag på djupet.
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2.8 Från ett könsstrukturellt perspektiv till ett
kvinnoperspektiv

Den analys som redovisats ovan belyser systematiken i könssegregeringen och
pekar på att det finns mekanismer som gör att den reproduceras. I viss mån är
det en deprimerande bild av kvinnor som underordnade och som förlorare i
det spel som äger rum med bl a arbetsmarknaden som arena. Uppfattar sig
kvinnor som underordnade? Känner de sig som förlorare? Om de gör det, var
för väljer de inte mer medvetet en framgångsrikare strategi? Vad hindrar dem?
Varför protesterar de inte högljuddare? Medverkar de till sitt eget förtryck?

Inom kvinnoforskningen talas stundom om "eländesforskning" kontra "vär
dighetsforskning". Den första beteckningen passar bäst på arbetsmarknadsana
lysen. Orsaken är att den är uppbyggd på en jämförelse mellan män och kvinnor
och koncentreras på kvinnors tillkortakommande eller avvikande beteende
gentemot män. Utan att det sägs utgör männen den norm mot vilken kvinnorna
ställs. Detta är en viss överdrift och det är kanske rimligare att påstå att redo
visningen genomsyras av ett könsstrukturellt perspektiv, helt enkelt att kön be
traktas som en så grundläggande strukturerande faktor i samhället att det skapar
skilda förhållanden för män och kvinnor (Gonäs 1989 s 23). De skillnader som
kommit fram kan ses som ett resultat av dessa olika förhållanden.

Om perspektivet medvetet förskjuts så att kvinnorna själva, deras värderingar
och syn på saker och ting sätts i förgrunden blir perspektivet ett mer renodlat
kvinnoperspektiv. Det senare är inget entydigt begrepp. En definition är att det
är sådan forskning som kvinnor utför. Andra forskare menar att det är stndie
objektet som definierar begreppet. I ett kvinnoperspektiv beskrivs då kvinnors
villkor. De flesta forskare ger det ett djupare innehåll som också fordar ett för
hållningssätt till kvinnor. En precisering av detta är att ett kvinnoperspektiv
utgår från att kvinnorna är en förtryckt samhällsgrupp. Till det fogar också
vissa forskare ett emancipatoriskt mål, dvs forskningen skall syfta till att för
ändra maktbalansen mellan könen så att kvinnors villkor förbättras. Person
ligen uppfattar jag att den laddningen finns i begreppet feministisk forskning
som kan innefattas i kvinnoforskning (Forsberg 1989 s 75-79, Baude m fl
1987, Davies & Esseveld 1987, SOU 1983:4 s 16-18).

Perspektivet i den studie som presenteras i föjande kapitel är ett kvinnoper
spektiv i den meningen, att jag har placerat mig på kvinnornas plats i samhället
och försöker spegla vissa förhållanden med kvinnornas ögon. Men min ambi
tion är också att gå vidare och sammanfatta dessa iakttagelser med stöd av olika
teorier och att avslutningsvis antyda hur de kan värderas, och på det viset finns
ett emancipatoriskt inslag. Det föranleder vissa blickar in på männens domä
ner. Männen figurerar i kvinnornas liv som chefer, arbetskamrater, äkta män,
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släktingar eller vänner. De existerar mycket påtagligt men utgör ändå en fond i
studien.

Frågorna om kvinnorna uppfattar sig som underordnade, förlorare, varför de
handlar som de gör blir då möjliga att besvara. Det uppstår också ett otal frågor
med anknytning till kvinnors förvärvsarbete som även pockar på ett svar.
Vilket förhållningssätt har t ex kvinnorna till förvärvsarbetet och hur ser de på
detla i förhållande till livet mer totalt? Vilka avvägningar gör kvinnor mellan
förvärvsarbete och familj? Vilka planer och drömmar har de? Hur ordnar de
sin tillvaro för att det hela skall gå ihop sig - i vardagen? Vilka strategier ut
vecklar de och vilka anpassningar erfordras? Är det rimligt att tala om kvin
nor i största allmänhet? Måste de inte grupperas efter livsfas, yrkestil1hörighet
och bostadsort? Skall kunskaperna och insikterna om varför kvinnor beter sig
som de gör på arbetsmarknaden öka, har det sitt värde att försöka besvara den
här typen av frågor. Dessa frågor har också väglett den studie som redovisas
framöver.

I livsformsteorin - som är basen i denna studie - betraktar man å ena sidan
samhället som en struktur, sammansatt av vissa bestämda produktionssätt och
produktionsformer, å andra sidan som ett antal livsformer vilka anger hur
människor kan leva sina liv i förhållande till de strukturella förutsättningarna.
Det är alltså möjligt att spegla samhället från två olika håll, men samtidigt är
det nödvändigt att vara medveten om att de betingar varandra. Strukturella för
ändringar återverkar på hur människor kan inrätta sina liv, och ytterst är det
märmiskor som bygger strukturer (se vidare kap 3). I livsformsteorin är arbetet
- försörjningen - ett basalt begrepp. Jag har därför av de strukturella för
hållandena valt att beskriva och analysera arbetsmarknaden för att ange de vill
kor kvinnor har i dagens samhälle. Den är därmed utgångspunkt för den mikro
orienterad studie som jag genomfört och som presenteras längre fram. Arbets
marknadskapitlet sätter därmed också in dessa kvinnors liv i ett sammanhang. I
motsats till att behandla kvinnor som ett kollektiv skall de i mikrostudien få
framträda som enskilda individer. Kvinnorna får utgöra subjekt snarare än
objekt.

Kvinnorna i mikrostudien utgörs av förvärvsarbetande kvinnor med hemma
varande barn. Att ha barn, särskilt småbarn, är att befinna sig i en fas i livet som
arbetsmarknadsanalysen visar är en kritisk period för kvinnor om de vill hävda
sig på arbetsmarknaden. Innan resultaten redovisas skall emellertid teoriramen
presenteras.
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Kapitel 3

Livssammanhang och livsformer

I följande tre kapitel redovisas arbeten av teoretisk karaktär som understöder
och bidrar till analysen i den empiriska studien. I della första kapitel är grund
begreppen livssammanhang och livsformer. Med "livssammanhang" görs ell av
stamp. Det är ell nyckelord som understryker att studier av kvinnors avlönade
arbete också kräver studier av kvinnors oavlönade arbete. I livsformsteorins
kärna ligger all studera människors livssammanhang. Den betonar helheten i
människors liv och samtidigt att människors liv inte är identiska. Livsforms
teorin gör det möjligt all teoretiskt bygga under all kvinnor lever på olika säll
och alltså inte utgör en homogen grupp.

3.1 Livssammanhang

Ulrike Prokop diskuterar i sin bok "Kvinnors livssammanhang. Begränsade
strategier och omållliga önskningar" (1981) det kvinnliga livssammanhangets
ambivalens och vardagsliv. Hennes utgångspunkt är en kritik av de strategier
som utvecklats för all understödja kvinnoemanicipationen. Hon menar att dessa
strategier tar fasta på idealbilder av hur kvinnor och män skall nå jämställdhet,
inte hnr kvinnor faktiskt lever och vill leva. Kvinnorna omformas till objekt
och strategierna kommer i hög grad all stå för sig själva i förhållande till de
flesta kvinnors vardagsliv. Dessa är alltså inte genuint förankrade i kvinnors
livssammanhang. Därigenom nedvärderas kvinnors liv och deras verkliga in
tressen och sysslor. För all förhindra all denna typ av lösryckta strategier blir
vägledande i jämställdhetsarbetet, är det enligt Prokop viktigt all gå tillbaka
och studera kvinnors vardagsliv och på nytt utgå från det, eftersom kvinnofri
görelsen bara är möjlig om den grundar sig på verkliga behov.

Prokop menar att kvinnors livssammanhang karaktäriseras aven motsägelse
fullhet när det gäller såväl yrkesrollen som hemmafrurollen. Kvinnor vill inte
helt identifiera sig vare sig med den ena eller andra rollen. De flesta förvärvs
arbetande kvinnor relaterar sig främst till hushåll, familj och barn och upplever
sin yrkesverksamhet som ell supplement. De förvärvsarbetar ofta av ekonomiska
skäl och de väljer yrkesområden som domineras av kvinnor och uppfattas som
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kvinnoyrken. Endast i familjer med karriärinriktning eller med starka konflik
ter och i högre sociala skikt är yrkesorienteringen väl utvecklad.

Prokop menar också att kvinnor är missnöjda med hushållsarbetet och med
att de inte kan uppnå autonomi, egen utveckling och identitet inom hushållets
ram. Samtidigt är de missnöjda med att förvärvsarbetet inte heller fördriver
känslan av otillfredsställelse. Kvinnor vill "leva annorlunda" vilket förmedlas i
förklädda symboler. Som det är nu yttrar sig dessa önskningar i konsumtion och
det är runt konsumtionen deras förstäliningsförmåga inriktas. T ex sveper sig
kvinnor i en päls inte bara för att den är funktionell eller av god kvalite utan
för att den representerar det dyrbara, är en symbol för rikedom, skönhet, ett
tecken på att man är ett föremål för åtrå. Kvinnor försöker på så sätt genom
symboler ge uttryck för en föreställning eller önskan. De kompenserar sig för
att dölja vardagens torftighet eller sätta guldkant på tillvaron. Prokap anser att
dessa yttringar och förhållningssätt är regressiva och kompensatoriska men att
de samtidigt innehåller moment av kritik och protest. Jag menar att man knap
past, som Prokop gör, kan avgöra vad som är förställning och vad som är verk
ligt. Mer fruktbart vore att tänka sig att kvinnligheten och vad den innebär fak
tiskt ser olika ut i skilda kulturella sammanhang.

De empiriska studier Prokop bygger på är mestadels från tidigt 1970-tal och
genomförda i Västtyskiand, Schweiz och USA med ett stort antal hemarbetande
kvinnor. Resnitaten kan inte, anser jag, överföras till situationen för svenska
kvinnor i slutet av I 980-talet. Det mest påfallande draget på den svenska arbets
marknaden på 1980-talet är nämligen att merparten av kvinnorna befinner sig
doo lar.

Intressant att nysta vidare i utifrån Prokops ideer är om och hur ambivalensen
i kvinnors vardagsliv kommer tilllittryck bland svenska kvinnor. Det blir då
nödvändigt att analysera förhållningssätt till både förvärvsarbetet och hem
arbetet. De antydningar om skillnader mellan kvinnor i olika skikt eller grupper,
som Prokop för fram i exemplets form men inte i sina principiella resonemang,
behöver också granskas mot den svenska verkligheten. Detta leder naturligt
vidare till att ställa kvinnors vardagsliv och deras egna strategier mot officiellt
ntformade strategier.

1 Det är svårt att göra jämförelse med internationella studier eftersom kvinnor i andra länder i
högre grad än i Sverige är antingen hemarbetande eller heltidsarbetanrle (eventuellelIt med hem
biträde). Det präglar också studiernas probleminriktning som ofta fokuseras på den motsätt
ningen.
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3.2 Livsformsbegreppet och livsformsanalyser

Med hjälp av livsformsanalyser kan olika befolkningsgrnppers villkor och
levnadsmönster struktureras. Vardagens organisation utgör grunden i livsfonns
begreppet. Det är alltså ett begrepp som på ett specifikt sätt skulle kunna svara
mot de problemställningar som fonnuleras i denna studie. Livsfonnsanalyser
har främst utvecklats inom etnologin men också i sociologin. Det bör tilläggas
att livsformsbegreppet inte är nytt och ej heller en gång för alla entydigt
definierat. Det har använts av flera etnologer, exempelvis Jonas Frykman &
Orvar Löfgren (1979), i en vagare och inte så precis fonn som den variant
Thomas Hjljrup tillämpar (Busck 1988). Hjljrups modell benämns ibland en
strnktunnarxistisk livsformsteori. Han är inspirerad av den franske filosofen
Louis Althusser (Brerenholdt 1987 kap I). Det finns också andra begrepp som
ungefär motsvarar "livsfonner", exempelvis använder Börje Hanssen (1952) be
greppet "aktivitetsmönster". Jag utgår emellertid från Hjljrups modell och be
grepp'!

Hjljrup (1983 s 30) säger att "livsfonnen är et hele" dvs den samlade bild som
avtecknar sig aven grupp människors liv. Vet man hur människors livsförlopp
formar sig, hur familjernas dagliga rutiner ändrar sig över åren, hur arbetsliv,
fritidsintressen och umgängesfonner gestaltar sig kan man teckna en samman
hängande bild av livet, och denna helhet kan betecknas som en livsfonn. För att
olika Iivsfonner skall kunna särskiljas får skillnaderna dem emellan inte bestå
av tillfälliga eller spontana engångsföreteelser, utan det måste vara fråga om
skilda livsmönster som upprepas och har en varaktighet. (Begreppet livsmönster
är ett mer oprecist och allmänt begrepp för att beskriva olika sätt att leva jäm
fört med livsformer.) En livsform är något man skolas in i under barndomen
och som bestämmer inte bara en enskild del utan större delen av de dagliga
aktiviteterna. Det finns en ideologisk och en materiell sida i Iivsfonnen (Hjljrup
1983 s 30-33). Den ideologiska och den materiella sidan i Iivsfonnen är
sammanfogade på ett sätt så att de faktiskt är oåtskiljbara i en hel, meningsfull
vardaglig praxis. Med praxsis menas ungefårligen "liv" eller "individernas
handlingar" (Rahbek Christensen & Hjljrup 1988 s 10 och 56). Man skulle också
kunna säga att det motsvarar "det sätt man arbetar på" eller bredare helt enkelt
"aktiviteterna" (Busck 1988 s 166). Mats Lindqvist & Magnus Wikdahl (1982 s
28) definierar praxis som det moment i den dialektiska processen där objektet
(den materiella situationen) och subjektet (människan) förenas. "I praxis ge-

l Referensram och empiriskt jämförelsematerial har främst hämtats från arbeten utarbetade av
H~jrnp (1983), Rahbek Christensen (1987), Rahbek Christensen & H~jrup (1988, 1989), Björn
berg m fl (1980), Björnberg & Bäck-Wiklund (1987). Även bland geografer har denna typ av
livsformsanalyser vunnit insteg t ex Andersen, Ravn & Thomsen (1985), Brerenholdt (1987),
Leisner (1988) samt Beier S~rensen & Vogelius (1987). Avsnitten 3.2-3,4 är min tolkning av
livsfonnsteorin. Avsnittet 3.5 innehåller hur jag förhåller mig till den.
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stallar människan sina tankar och känslor i den materiella verklighet som står
till buds."

Livsformen är alltså helheten av alla dagliga aktiviteter. Därför är det inte
tillräckligt att beskriva enskilda fenomen som matvanor, fritidsintressen och um
gängesformer för att karaktärisera en livsform. Att äta, sova, arbeta, slappna
av, bo etc är olika levnadsyUringar, och hur de organiseras och den mening de
har för sina bärare kommer till uttryck på ett speciellt sätt. "Livsfonnen er den
form de har, det helhedssystem de ti/sammens utg~r og det meningsunivers,
de dermed muligg~r" (H~jrup 1983 s 189). Den enskilda aktiviteten får en
mening först när den betraktas utifrån denna helhet, eftersom olika aktiviteter
betingar varandra. Arbetslivet sätter t ex upp ramar för fritidssysselsättningar
na. Hur arbetsliv och fritidssysselsättningar organiseras hänger ihop med en sär
skild form av familjeliv, och familjelivet präglas av umgängesformerna Iiled
vänner och graniJar etc. Den faktiska utformningen aven del av livet sätter upp
ramar för hur en annan del av livet kan utfonnas. Om arbetet upptar hela dagen,
hela veckan och hela året så finns det t ex inte plats för några speciella fritids
sysselsättningar. Om båda makarna arbetar utanför hemmet får det gemensamma
familjelivet en speciell utfonnning. Förvärvsarbetar enbart mannen och hustrun
är hemarbetande får familjelivet ytterligare en annan utformning. För all få
grepp om en livsform behöver man kartlägga sådana funktionssammanhang
mellan olika delar eller sfärer i det vardagliga livet. Det mönster som då av
tecknar sig är ett system av samband mellan de olika delarna i livsformen. Det
är inte så att människorna medvetet planlägger detta system, utan det är ett
materiellt system av villkor som styr människors handlingsmöjligheter (H~jrup

1983 s 31-32).
När barn växer upp i en bestämd miljö tillägnar de sig successivt och omärk

ligt denna miljös sätt att vara. Dänned får de också föreställningar om hur
världen ser ut och hur man bär sig åt i olika situationer. Dessa föreställningar
präglas av miljöns olika regler och normer. "Tankeudveksling og samvirke med
de reldre personer er forudsretningen for, at barnet kan ordne sine intellektuelle
'operationer' i et sammenhrengende hele dvs i enformålsrettet praksis" (H~jrup

1983 s 31). En världsbild är alltså en viktig ingrediens i livsformen. När
människor i en kulturell och social miljö delar föreställningar, som om de vore
helt givna och oföränderliga, kan de tala med varandra och känna sig säkra på
att bli förstådda utan att det uppstår missförstånd. Ytterst är det dessa föreställ
ningar om hur saker och ting skall vara och de bilder av hur världen är inrät
tad som tillsammans utgör en bakgrund för de konkreta värderingar, som styr
människors handlande i en specifik situation. Ett sådant system av föreställ
ningar är en nödvändig ingrediens i livsformen och kan kallas en ideologi
(H~jrup 1983 s 31). Ann-Kristin Ekman (1986) benämner också den ideologiska
sidan den kulturella sidan eller dimensionen, och definitionen av begreppet kul-
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tur knyter då an till idectimensionen i mänskligt liv. Hon menar att om märmiskor
delar vissa livsvillkor kommer de också att dela vissa normer och värderingar,
ha en meningsgemenskap och vara bärare aven viss kultur.

En praxis, eller livsform om vi föreställer oss att denna praxis återskapas,
kan ha sin speciella struktur, men den är alltid sammansatt så att den har en
plats i samhället, dvs den kan inte se ut hur som helst utan den måste rymmas
inom den rådande samhällsformationen. "En praksis kan vrere struktureret så
ledes, at dens mål og midler I~bende genskaper hinanden: I sit arbejde skaber
man et produkt og bidrager til samfundet. Disse bidrag giver adgang til de livs
betingelser i videste forstand, der er n~dvendige, for at man kan yde sin indsats
på en meningsfuld måde. Når en praksis er opbygget, så den hele tiden gen
skaber betingelserne for sig selv, kalder vi den for en livsform" (Rahbek Chri
stensen 1987 s IS). Ett samhälle består av olika typer av livsformer. De är lo
giskt uppbyggda och har sin egen begreppsvärld. Varje livsform bygger på en
relation mellan mål och medel, vilka förutsätter varandra. Relationer mellan
olika former av livsform beskriver de principer efter vilka en enskild livsform
bidrar med något till en annan livsform och som den i sin tur kan hämta existens
betingelser från (jfr Rahbek Christensen & H~jrup 1988 s 10).

Livsformsanalysen är ett teoretiskt arbetsredskap för att studera principiella
kontraster i befolkningens vardagsliv. Det handlar om att diskutera vardagslivet
på ett systematiskt sätt utan att förlora sig i detaljer och individuella avvikelser.
Därför är det väsentligt att kontrastera olika typer av liv, där det viktigaste ele
mentet handlar om föreställningar om arbetet - försörjningen i vid bemärkelse,
hur det är organiserat för de enskilda individerna och vilken plats det har i
samhället som helhet (Rahbek Christensen & H~jrup 1988 s 3). "I livsforms
analysen strävar man efter att göra människors handlande begripliga, att förstå
rationaliteten bakom handlingsmönster och förhållningssätt" (Björnberg &
Bäck-Wiklund 1987 s 59).

Livsformer är begrepp som man kan ställa emot en samhällsstruktur i varje
fall så som H~jrup och Rahbek Christensen använder den, dvs en strukturell
livsformsanalys (se t ex Rahbek Christensen & H~jrup 1988 s 10, Busck 1988).
De menar att vi kan skifta mellan att tala om samhället som en struktur av
produktionssätt och samhället som en sammansättning av flera livsformer,
eftersom de svarar mot varandra. Livsformernas existens är alltså helt avhängig
samhällets strukturella villkor, inte vilka individer som rekryteras till dem
(Rahbek Christensen & H~jrup 1988 s 58, 63). En livsform som kännetecknas
aven speciell typ av vardagsliv hämtar alltså sina existensvillkor från det om
givande samhället samtidigt som denna omgivning är beroende och nppbyggd
av vad en viss livsform bidrar med.

Det finns emellertid variationer i sätt att leva som ligger inom livsformen
själv. Det handlar t ex om vilken bild enskilda individer vill visa av sig själva
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inför omgivningen i form av symboliska attribut som kläder och andra ägodelar
men också sätt att vara som idrottsutövare, musikintresserade etc. Detta är fråga
om skilda "livsstilar" och alltså variationer inom livsformerna. I botten för den
livsstil olika personer utvecklar ligger t ex personlighet, tradition och lokal
kultur. Sak samma gäller olika subkulturer som präglas av just uppträdande,
normer och stil. Det blir en fråga om personlig ideutitet (Björnberg & Bäck
Wiklund 1987 s 63).

3.3 Olika livsformer

Genom definitionen av begreppet livsform och i angiveisen av vad livs
formsanalysen innehåller är det uppenbart att försörjningen och återskapandet
av livet, dvs produktionen och reproduktionen och den struktur de samman
taget bildar, är en central utgångspunkt när man skall ringa in existerande livs
former.

Hjljrup (1983 kap I och 2) diskuterar livsformernas villkor i samhällsstruk
turen samt hur olika livsformer kan bestämmas teoretiskt. Han menar att den
samhällsmodell som finns i Danmark och då också i Sverige innehåller en ekono
misk nivå, en politisk-juridisk nivå och en ideologisk nivå.! På den ekonomiska
nivån finns strukturellt två olika ekonomiska system som är sammanfogade på
olika sätt och som vart och ett är förbundet med en rad politisk-juridiska och
ideologiska förhållanden på samhällets övriga nivåer. De två ekonomiska syste
men eller produktionssätten är relativt självständiga, självreproducerande struk
turer. Dessa två produktionssätt är enkel varuproduktion och kapitalistisk varu
produktion. Det centrala ekonomiska villkoret för dem båda är existensen aven
varumarknad. Detta är basen i den analys som Hjljrup resonemangsvis och ge
nom empiriska exempel för fram till identifieringen av fyra livsformer. Tolkat
utifrån Hjljrup (1983 kap 3) och Rahbek Christensen (1987) samt Rahbek Chri
stensen & Hjljrup (1988 s I-lO, 1989) kan dessa livsformer sammanfattas som
följer.

Familjefö retagarlivsformen!selvst ren diges Iivsform

Nivådelningen generellt bedömer jag gäller för Sverige såväl som fOr Danmark. Dock finns
länderspeciftka särdrag t ex har den enkla varuproduktionen/den selvstrendiges livsfoffil betytt
och betyder fortfarande mer i Danmark än i Sverige.

I den första livsformen "familjeföretagal'livsfol'men" eller "småföl'etagarlivs
formen" (selvstrendiges livsform!selvstrendigt erhvervsdrivende) är det domi
1
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nerande existensvillkoret på den ekonomiska nivån den enkla varuproduktionen.
Ett betydelsefullt strukturdrag i denna typ av produktionsenhet är att producen
ten själv äger, kontrollerar och disponerar över produktionsenheten. Vidare ut
för och behärskar producenten själv arbetet, leder och fördelar själv arbetspro
cessen och är engagerad i arbetets kvalitativa innehåll. Verksamheten är varu
producerande och ombesörjer reproduktionen av enhetens egna komponenter.
Lantbruk, fiske, hantverk och mindre tillverkningsenheter är exempel på enkel
varuproduktion. Det finns emellertid verksamheter som också uppfyller denna
livsforms funktionskrav även om det inte är fråga om direkt produktion. Verk
samheter inom varucirkulationen som handels- och transportverksamhet och en
rad serviceverksamheter som reparationer, installationer likställas med enkel
varuproduktion.

På motsvarande sätt som enkel varuproduktion utpekas som det primära eko
nomiska existensvillkoret är enmansverksamhet och intressentskap det primära
juridiska existensvillkoret. Verksamheten drivs t ex i form av handelsbolag och
regleras därmed av särskilda lagar och förordningar. Ägaren blir direkt beroen
de av verksamhetens resultat. Privat ekonomi och verksamhetens ekonomi är
direkt beroende av varandra. Det är inte företagets storlek, även om det oftast
är litet, utan dess juridiska form som har betydelse för dess förhållande till
marknaden och präglar dess livsform. Den interna organisationen av denna
verksamhet bärs upp av familjen, partsorganisationen, kolleger eller liknande
sociala relationer och utgör det primära ideologiska existensvillkoret. Denna
speciella produktionsenhet kan benämnas "en familje- eller enmansföretags
organisation för enkel varuproduktion" och är alltså en ekonomiskt, juridiskt
och ideologiskt strukturerad enhet.

Det är framför allt två karaktärsdrag i denna livsform som framträder tyd
ligt. Det första är "fritt arbete", som står som något mycket centralt och då om
fattar alla arbetsuppgifter som måste utföras. Den som driver ett litet enmans
företag är knappast fri från sin verksamhet. Friheten ligger i att man själv får
bestämma och ha ansvaret för hela verksamheten. Olika arbetsuppgifter inom
produktion och reproduktion sammansmälter till en helhet. Arbetet är ständigt
närvarande och uppfyller vardagen. Det andra karaktärsdraget är att dessa pro
duktionsenheter är uppbyggda så att de överensstämmer med existensmöjlig
heterna för en familj. Familjen får rollen som produktionsenhet och oftast finns
en bestämd könsspecifik arbetsdelning mellan makarna. Familjen kan i sin tur
vara knuten till andra familjer i ekonomiska och sociala beroendeförhållanden.
I detta nätverk av relationer med släkt, grannar och vänner delegeras och sam
ordnas verksamhetens olika delar.

Verksamhetens produktion och reproduktion blir en integrerad del av famil
jens totala verksamhet både inkomstmässigt och i sättet att leva, vilket har stor
betydelse för dessa verksamheters överlevnad. I krissituationer eller i s k dåliga
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tider kan lätt alla krafter mobiliseras för att hålla verksamheten igång. Det inne
bär också att de som arbetar inom verksamheten besitter den självrespekt som
man kan få när man tycker sig ha utfört ett gott arbete. Man upplever sig vara
fri och självständig, vilket är förbundet med ett välgjort arbete. Arbetet i sig
ger livet dess mening. Det finns ingen anledning att skilja på arbete och fritid.
Allt man är engagerad i är nyttigt och nödvändigt för detta sätt att leva. Verk
samheten är ett medel som är sitt eget mål. HYljrup menar att denna praxis bärs
upp aven "dagsverks"-ideologi alltså att man utför en avvägd, behövd arbets
mängd varje dag. (Detta kan vara något förvirrande eftersom dagsverk i Sverige
ofta associeras med arrendatorns kontraktsbundna arbetsdag.)

Lönearbetarlivsformen och karriärlivsformen

Den livsform som svarar mot produktionssättet kapitalistisk varuproduktion be
höver spaltas upp i tre olika typer nämligen "lönearbetarlivsform", "karriär
bunden livsform" och "borgerlig livsform". Kärnan i det kapitalistiska pro
duktionssättet är att mervärde produceras i ett kapital - lönearbetarförhållande.
Detta produktionssätt har historiskt introducerat det rena lönearbetet som
organisationsform i samhället. Även verksamheter som inte är kapitalistiska, t ex
statliga och kommunala bygger på samma organisationsform. Frän produktions
enheternas synvinkel är det nödvändigt att den tillgängliga arbetskraften repro
duceras. I bokstavlig mening innebär det att arbetskraften säljs för pengar och
att lönen används för arbetskraftens reproduktion. Därmed uppstår en enhet 
familjen - som uteslutande har som sin funktion att ta tillvara arbetskraftens
reproduktion och är beroende aven inkomskälla för att kunna uppfylla denna
funktion. Familjens funktion blir alltså inte densamma som i familjeföretagar
livsformen. Den blir snävare och uppgifterna blir tydligare uppspaltade även
rumsligt. I det livsmönster som avtecknar sig kan de produktiva och reproduk
tiva nppgifterna därmed hänföras till två olika sfårer. I vardagsideologin mot
svaras det av kontrasten mellan vad som är arbete och vad som inte är arbete.
Det handlar om arbete för andra och arbete för familjen själv. Om vi talar om
en utpräglat patriarkal struktur, där mannen är familjeförsörjare, är det hans
sysselsättning som blir det egentliga arbetet, medan hustrun är hemmafru och
har hand om de reproduktiva uppgifterna som hushållsgöromål, barnuppfostran
etc. (Dock, vill jag påpeka, att hushållssysslor under senare år börjat erkännas
och betraktas som arbete om än oavlönat.)

I lönearbetarlivsformen är arbetskraften en vara som i produktionen kan
skifta ägare. Detta är det bestämmande ekonomiska strukturdraget. Ytterligare
specificerat förutsätter denna försäljning ett juridiskt organiserat kontraktsför
hållande. Den lön man får är avhängig uppgörelsen mellan fackföreningsrörel-
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sen och arbetsgivarorganisationen. Det grundläggande är alltså att man säljer
sin arbetstid enligt en i förväg uppgjord taxa. Det utesluter inte att arbetet kan
vara intressant, tråkigt eller stressigt och att det kan innefatta ett gott kamrat
skap. Försäljningen avens arbetskraft, dvs arbetet för andra, blir ett medelför
att upprätthålla resten av livet, som utgörs av fritiden där man kan förverkliga
sig själv. På fritiden är man utan förpliktelser gentemot arbetsgivaren och hans
verksamhet. I motsättning till de andra livsformerna är frihet något man får
utanför arbetstiden. Fritiden kan sedan användas till konsumtion av mat, kläder,
hyra, tobak, charterresor etc. Man kan också utveckla en mer investeringsbenä
gen fritid och satsa sina resurser i ett eget hus, förbättra det, skaffa båt etc, alltså
en mer "expansiv fritid". Arbetet kontrasteras emellertid i båda fallen mot fri
tiden. Mål-medel-relationen är tydlig.

En del av arbetskraften iönesätts efter andra premisser än vad arbetsmark
nadens parter förhandlat fram. I den klassiska konstruktionen av det kapitalis
tiska produktionssättet är det kapitalistens eller ägarens uppgift att leda och för
dela arbetet, bestämma över maskinparken, kontrollera driften, utveckla produk
tionsprocessen etc. När även dessa funktioner frigjorts från ägaren krävs att
väl kvalificerad arbetskraft tar hand om ledningsfunktionerna och specialistupp
gifterna. Denna arbetskrafts kunskaper och kvalifikationer har stor betydelse
för produktivitetsutvecklingen. Medan den lågt kvalificerade arbetskraften kan
ingå i produktionsprocessen direkt efter en speciell praktisk utbildning, så kan
dessa kvalificerade arbetsuppgifter inte läras in enbart genom en utbildning.
Utbildningen är inträdesbiljetten längst ner i den hierarki som styr verksam
heten. Ett avancemang genom denna hierarki ställer krav på arbetskraften att
inte bara reproduceras utan också kumulera kvalifikationer. Typiska karaktärs
drag som denna arbetskraft därvidlag utvecklar är att den identifierar sig med
den verksamhet den arbetar i, går upp i sitt arbete, vidareutbildar sig, går på
kurser, åker på tjänsteresor, arbetar övertid, vet hur man skall uppträda och klä
sig osv. Man engagerar sig och får allt eftersom man kliver uppåt på karriär
stegen allt större dispositionsfrihet.

Även i denna karriärbundna livsform är den produktiva delen organisa
toriskt skild från den reproduktiva, men står inte i kontrast till denna som för
den lägre kvalificerade arbetskraften. Arbetet är inte i sig utan mening i för
hållande till fritiden. Det är i stället i arbetet man förverkligar sig och inte på
fritiden. Fritiden hänger ihop med arbetet eftersom den ger den avkoppling
som behövs för att man skall lyckas på sitt jobb. Mål-medel-relationen är alltså
ömsesidig genom att arbetet är nödvändigt som inkomstkälla för familjelivet
medan familjelivet och fritiden avpassas efter karriären. Om vi talar om en
patriarkal familjestruktur får hela familjen intresse av mannens fortsatta avance
mang genom att högre inkomst och status också ger förbättrade villkor för
familjens vidkommande. BI a skapas utrymme för mer exklusiva och passande
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fritidssysselsättningar för alla familjemedlemmar, vilket i sin tur förbättrar
förutsättningarna för hans engagemang i arbetet.

r lönearbetarlivsformen står produktivt arbete i kontrast till reproduktivt
icke-arbete. Den karriärbundna livsformen innehåller också en uppdelning av
produktiv och icke-produktiv verksamhet, men har inte kontrasteringen mellan
arbete och icke-arbete. Arbetet är här ett bestämt kvalificerat engagemang som
präglar hela utövarens personlighet och som innebär at man "bär med sig
arbetet hem" och det påverkar även familjens situation på ett bestämmt sätt
genom att den förväntas ha en uppbackande roll. Familjen får alltså en speciell
funktion som skiljer sig från den funktion familjen har i familjeföretagarlivs
formen respektive i lönearbetarlivsformen.

r lönearbetarlivsformen är det ett ideal att vara likvärdiga i arbetet och soli
dariteten håller arbetskamraterna samman. Även om arbetskamraterna inte um
gås på sin fritid är solidariteten grunden för den gemensamma strävan för
bättre villkor, där arbetsgivaren är motparten. Ett annat förhållande råder i den
karriärbundna livsformen. Här ställer man krav på sig själv och tar själv de
initiativ som behövs innanför ens ansvarsområde. Man väntar inte på order av
chefen. Man måste också genom sitt uppträdande visa att man iImehar de per
sonliga egenskaper som hänger ihop med ens kvalifikationer, så att man bemöts
med den respekt ens ställning fordrar. Man strävar uppåt, vilket fordrar indi
viduella prestationer, och man har ett offensivt förhållningssätt för att få del av
de resurser som gynnar ens personliga utveckling. Detta präglar relationerna
till arbetskamrater och arbetsgivare men också relationerna i det privata livet.
Detta är något annat än i familjeföretagarlivsformen där relationen mellan de
som arbetar i verksamheten präglas av ömsesidigt beroende, vilket också kan
utsträckas till släkt och andra i ens omgivning.

För att göra listan över livsformer fullständig i enlighet med den logik de är
uppbyggda efter här, skall den fjärde livsformen också pekas ut. Den kan knytas
till dem som är ägare av produktionsmedlen. Den har alltså en annan strukturell
position än lönarbetarlivsformen och den karriärbnndna livsformen. Den kan
benämnas den egentliga "borgerliga livsformen" (HS'ljrup 1983) eller som
"livsform hos ägare av storkapital" (Björnberg & Bäck-Wiklund 1987). Själva
kapitalförvaltningen präglar hela dess livssammanhang, där borgerliga miljöers
strategiska äktenskap, umgängeskretsar, släktkänsla och betydelsen av att barnen
får den rätta utbildningen för att kunna förvalta kapitalet ges sin plats. När
institutionella investerare går in som aktieägare och ersätter de personliga ägar
na i det kapitalistiska produktionssättet mister den borgerliga livsformen sina
existensbetingelser och ersätts av den karriärbundna livsformen. r de fall den är
organiserad i familjeenhetet har den drag av familjeföretagarlivsformen.
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Livsformernas omvandling

Så som livsfonnerna beskrivits ovan förefaller de statiska och en gång för alla
givna. Över tiden sker emellertid förskjutningar och förändringar på flera olika
plan. De människor som finns innanför en viss livsforms ram ökar eller minskar
i antal över tiden beroende på livsfonnens existensvilikor. Lantbrukare är ett
exempel på en grupp med familjeföretagarideologi som kraftig minskat i antal.
Även om den enskilde lantbrukaren övergår till att bli lönearbetare och de
materiella betingelserna dänned förändras, tar han kanske inte omedelbart över
en ny ideologi. Däremot är kanske nästa generation, dvs hans barn, helt baserad
i lönearbetarlivsfonnen. Hur förhållandena ändras för den enskilde lantbruka
ren, som fortsätter att vara lantbrukare, är en annan typ av förändring som sker
inom livsformen. Detta kallar Thornas Hl1ljrup (1983 s 216-224) livsformens
neokulturation och motsvarar den process som förändrar och omformar livs
formerna.

Livsformen måste alltså både nyskapas, försvaras och utvecklas om den skall
kunna fortsätta att prägla ett specifikt livsmönster. Det kan därför ligga i intres
set hos dem som är bärare aven livsform att aktivt hitta ersättningsmöjligheter
inom livsformens ram, när vissa villkor förändras och existensvillkoren sviktar.
Den politiskt organiserade kampen är bara en om än en viktig del av neokultura
tionen. Motståndet och anpassningen till omvandlingen kan också framträda i
former som pendling till orter med arbetstillfållen, urbanisering, kriminalise
ring, olika typer av proteströrelser osv. Neokulturation handlar alltså om livs
formens relation mellan att återskapa sig själv och den funktion livsformen fyller
i samhället i stort.

Familjens funktion i livsformerna

Familjen kan inte generaliseras till något som fungerar likartat i alla livsformer.
Den fyller en specifik funktion i varje livsfonn. Familjer är sociala enheter som
organiserar plikter och rättigheter mellan familjemedlemmarna beroende på
ålder och kön och förenar därvid de två könen. De enskilda familjemedlemmar
na kan ha olika roller. Som redan antytts har oftast mannen och hustrun speci
fika uppgifter i enlighet med ett könsrollsmönster. Vid den teoretiska identi
fieringen av de olika livsfonnerna är det emellertid mannen som fått utgöra
bärare av livsfonnen genom att hans arbete i produktionen väglett klassifice
ringen. hman kvinnornas speciella situation lyfts fram skall emellertid de olika
livsfonnernas inre samband med paret och familjen ställas i centrum. Den karak
täristik av familjerna som presenteras nedan bygger på Hl1ljrup (1983 kap 2 och
3), Rahbek Christensen (1987 kap 2, 5 och 6) samt Björnberg & Bäck-Wiklund
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(1987 kap 5). Utgångspunkten är livsformerna i deras renodlade former, dvs
mannen är familjeförsörjare och kvinnan sköter om hem och familj på heltid. I
verkligheten är emellertid variationerna många och sammanhangen mer kom
plexa.

I 1önearbetarlivsformen arbetar alltså människorna mot en lön och arbetets
motsats är fritiden som de själva bestämmer över. Målet är fritiden och medlet
lönearbetet. Detta är essensen i lönearbetarlivsformen. Familjen hör hemma i
fritiden och är skild från arbetet. I lönearbetarlivsformen är familjen en ren
reproduktionsenhet och dess uppgift är all se till all arbetaren erhåller nya
krafter för att vara en fullvärdig producent. Hur familjelivet är organiserat
har inget direkt samband med ens arbete och tvärtom. Familjen kan vara målet
i sig. Den kan då vara ramen eller centrum för en gemensam fritids- och
hobbyverksamhet. Då binds medlemmarna samman av gemensamma intressen.
Familjemedlemmarna kan också nöja sig med att bo tillsammans och ha en re
produktionsgemenskap, där alla delar på uppgifterna och får tid över till sina
egna hobbies. Familjen är då ett dehnål. De gemensamma reproduktionsupp
gifterna kan också överlåtas på en person i familjen, oftast kvinnan, och genom
henne blir familjen och hemmet mer eller mindre en serviceinstitution för de
andra medlemmarna. Familjemedlemmarna får mat, sömn och andra nödvän
diga reproduktiva funktioner tillgodosedda hemma, och därefter kan de ge sig
av hemifrån och ägna sin tid åt olika fritidsintressen som är deras egentliga
mål. Om hustrun har hemmet och familjelivet som mål medan mannen har
fritiden som mål, och den fritiden består av eget självförverkligande av typ
idrottsutövning råder brist på samstämmighet mellan makarnas mål och medel.
För henne innebär det att hon berövas den jämvikt som ligger i all också han
har familjen och hemmet som mål. Hennes roll blir all tjäna där han använder
hemmet och familjen som serviceillstitution. Rahbek Christensen (1987 s 71)
anser all en sådan asymmetri är en form av kvinnoförtryck.

I den karriärbundna livsformen är, för den som gör karriär, arbetet målet
och tiden utanför arbetet medlet. De uppgifter som behöver utföras, men som
inte kan ge något för ens engagemang i arbetet, bör så långt rnöjligt överlåtas
på andra. I karriären är nämligen oftast den bäst rustad som har mycket tid till
Sill förfogande. Det är i och för sig möjligt att köpa tjänster, men vanligare är
all den i karriären gifter sig med någon som tar på sig dessa uppgifter. Oftast
är det mannen som gör karriär och kvinnan som utför de kompletterande upp
gifterna. Hustrun/familjen utgör därmed en viktig del av medlet. Det är till
sammans med eller genom familjen han skall få den avkoppling han behöver
och den lugn och ro en extra arbetsinsats kräver. Det behövs en förstående
familj så han kan använda helger och kvällar till t ex tidskriftsläsning och för
beredelser av annat slag. Familjen blir därigenom delaktig i de framgångar han
kan göra på arbetsplatsen. Karriärmannen behöver mycket tid till sitt för-
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fogande och det blir hustruns uppgift att se till att en mängd tidskrävande funk
tioner som att laga mat, passa barn, handla kläder och saker till hemmet blir
utförda. Detta måste göras på en nivå som ger familjen den respektabilitet som
hans ställning fordrar. Hustrun måste kunna möta hans kolleger och affärs
bekanta och ställa upp med den representation som erfordras. Hustrun och
barnen måste också vara villig att flytta med mannen till annan ort, när han får
erbjudande om bättre anställning.

Hustrun till en karriärman kan utifrån sett uppfattas som förtryckt, men från
hennes egen synvinkel behöver det inte framstå så. Hon kan ha familjen och
hemmet som mål för sitt liv och inrätta sitt liv så, att hon hinner med alla upp
gifterna i hemmet t ex genom att hon arbetar deltid eller inte förvärvsarbetar
alls. Hon kan vara fascinerad av vackra ting och skapande verksamhet och in
tresserad av att inreda ett vackert hem, vilket hans inkomst möjliggör. Hon kan
också vilja ha gäster att visa upp sitt hem för och därmed är representationen
även hennes personliga intresse. Hon får del av hans status. Hon har ett en
gagemang i sina uppgifter som passar som hand i handske med den uppback
ning han behöver. I den rena karriärbundna livsformen har hustrun till karriär
mannen familjen och fritiden som mål och hans arbete är medlet, alltså förut
sättningen för att detta mål skall uppfyllas. Han däremot har arbetet som mål
och familjen är medlet. Det uppstår således ett ömsesidigt beroendeförhållande.

Den tredje varianten är familjeföretagarlivsformen. I den görs ingen åtskill
nad mellan arbete och fritid. Alla uppgifter blir lika viktiga och har var och en
sin plats i ett system som verkar mot samma mål. Mål och medel blir integre
rade. Arbetet är sammanflätat med familjelivet. Barnen känner till föräldrarnas
arbete och blir ofta indragna i arbetsprocessen. Man och hustru har för det mesta
en arbetsdelning där hennes insats koncentreras kring och i bostaden. Hon sköter
hushållet, kanske passar telefonen från kunder och sköter räkenskaperna. Hus
trun är lika oumbärlig som mannen. Familjemedlemmarna blir arbetskamrater.
Familjen har möjlighet att vara både reproduktions- och produktionsenhet.

Även om familjen fyller en specifik funktion i varje livsform är det redan
nu uppenbart att den inom sig rymmer olika slags praxis; kvinnors och mäns
verklighet ser inte likadan ut. Genom att betrakta familjens funktion, dess yttre
sammanhang men också dess inre, är första steget taget för att gå vidare och
diskutera vad som karaktäriserar olika kvinnliga praxisformer.

3.4 Flera kvinnliga praxisformer

Livsformsanalysen bygger på hushållet som bas men jag är främst intresserad av
kvinnorna och maktfördelningen mellan könen. Lone Rahbek Christensen (1987)
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är den som har utvecklat analyseu med att speciellt fokusera kvinnorna. Genom
att jämföra kvinnornas roll i skilda familjesammansättningar urskiljer hon flera
olika praxisformer. Hon kommer fram till att de reproduktiva erfarenheterna i
familjen ärideologigrundande och ger upphov till flera praxis med familjecent
rering. HustrurolIen till lönearbetaren är en, hustrurolIen till karriärmannen
en annan. Dessa två avgränsar hon sedan till kvinnospecifika livsformer. Hon
diskuterar också vad detta betyder för kvinnor som både förvärvsarbetar och
sköter hem och familj. I följande avsnitt redovisas huvuddragen, såsom jag upp
fattat dem, i dessa kvinnliga praxisformer.

Husmorspraxis och "baglandspraxis"

I familjeföretagarlivsformen är hustrun medhjälpare och den som dessutom
ansvarar för de reproduktiva uppgifterna. Båda makarna har en gemensam ideo
logi eftersom de har samma mål. Målet kan vara att deras gemensamma butik
eller lantbruk skall skötas och ge familjen dess försörjning, även om de delat
upp arbetsuppgifterna mellau sig. Deras medel för att uppnå detta mål är att
ägua sig åt just denna verksamhet. I lönearbetarlivsformen är det kvinnan som
ansvarar för de reproduktiva uppgifterna. Mannen måste sälja sin arbetskraft,
vilket genererar en arbete-fritid-ideologi. Hans hustru har inte sin tid uppdelad
i arbete och fritid i den bemärkelsen och kan därför tänkas att utveckla en annan
ideologi. I karriärlivsformen har hustrun också hand om de reproduktiva upp
gifterna men på ett sätt som bygger under mannens engagemang i arbetet. Hans
mål, arbetet, är hennes medel, vilket ger förutsättningar till skilda ideologier
dem emellan. (Rahbek Christensen omnämner henne som en "baglandskvinde".
vilket här översätts till representationshustru.)

Kvinnorna betraktas således som någon form av husmödrar antiugen de är
medarbetare, hemmafruar/hemarbetande eller representatioushustrur. Mau kan
alltså konstatera att kvinnorna i dessa tre livsformer har skilda funktioner i
familjen, men samtidigt att de har likartade arbetsuppgifter genom sitt ansvar
för reproduktionen. Man kan också konstatera att i familjeföretagarlivsformen
är mannen och hustruns ideologi densamma, medan det i lönearbetarlivsformen
och i karriärlivsformen är troligt att mannen och hustrun har olika ideOlogier
som grundar sig på olika praxisformer.

Rahbek Christensen (1987 kap 5) talar om en "husmorspraxis". I den utgör
reproduktionen grundval för en speciell praxis som kan spaltas upp i någon form
av mål-medel-relation. Därmed ifrågasätts att mannens ideologi automatiskt
skulle övertas av hustrun. I husmorspraxisen kan till synes alla de tre hustru
typerna sammanfattas och den har yttre drag gemensamma med ett "dagsverke",
som är den praxis familjeföretagarlivsformen ger upphov till, alltså att man inte
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skiljer på arbetet och fritid utan att allt som gagnar verksamheten är arbete. Ett
annat gemensamt drag är att husmodern själv disponerar över sin arbetskraft,
har specialistkunskaperna över hemmets skötsel och själv utför arbetet.

Rahbek Christensen menar att det finns risk med att sammanlänka de tre
hustrutyperna i en gemensam husmorspraxis med en dagsverksideologi, även om
de ytligt sett verkar ha samma göromål. Teoretiskt sett bygger dagsverksideo
login på den enkla varuproduktionen och familjeföretagarlivsformen (Rahbek
Christensen 1987 s 60-61, s 139-140). Den bygger alltså på en bestämd struktur
och en viss typ av relationer. Att använda dagsverksideologin för a1la kvinnor
som har sin livsgärning i hemmet, innebär att man överför en ideologi från en
livsform till kvinnor som har helt andra existensvillkor. Det blir en teoretisk
få1la. Därför måste husmorspraxisen i olika familjetyper specificeras mer nog
grant.

Hur ser då en husmorsgärning ut inom lönearbetarfamiljen? Lönearbetar
hustruns praxis och livsbetingelser finns innanför familjen. Hennes ideologi
måste kunna konstrueras utifrån praxisbegreppets grundläggande mål-medel
relation. Man kan tänka sig tre olika varianter. För det första att hela hennes
verksamhet finns i familjen och är organiskt sammansmält. Hennes sysslor är
a1ltså mål och medel för varandra och formar en helhet. Hon splittrar inte upp
dem och ställer dem mot varandra. För det andra kan man tänka sig att mål
och medel är åtskilda från varandra, men att båda finns inom familjen. Det
innebär att hon gör något av plikt, hennes medel, för att få möjlighet att göra
något annat som är värdefullt för henne, alltså hennes mål. Vi kan t ex före
ställa oss varianterna "husmorspraxis med mål i familjen" eller en "husmors
praxis med mål i hemmet". Det är alltså fråga om en uppsplittrad hem-familje
ideologi till skillnad från ovan nämnda "husmorspraxis där hem och familj är
integrerat". För det tredje kan man tänka sig att kvinnan har sitt medel i familje
livet medan hennes mål ligger utanför familjen, dvs en hobby av något slag, som
hennes uppgifter i familjen skapar möjligheter för henne att ägna sig åt. Hennes
husmorspraxis måste också på något sätt vara sammanbunden med mannens
lönearbetarpraxis, eftersom förutsättningen för att hon skall vara hemarbetande
är att han bidrar med sin lön till hela familjens uppehälle (Rahbek Christensen
1987 kap 5, Rahbek Christensen & H~jrup 1988 s 24-37).

Ytligt sett ser det ut som om hustrun till karriärmannen, representations
hustrun (baglandskvinde), har en husmorspraxis i enlighet med husmodern i
familjeföretagarlivsformen. Hennes familjeliv är emellertid betingat av man
nens arbete på ett annat sätt än både familjeföretagarhustrun och lönearbetar
hustrun. Karriärfamiljen utgör en form av produktionsenhet, vilken som helhet
producerar hans möjlighet att fungera som en efterfrågad vara på en marknad.
Hon gör det emellertid inte bara för hans sknll. Hon har en självständig praxis.
De utför ett teamwork. Han säljer sina prestationer och tillägnar sig speciella
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kvalifikationer inom ett område. Hon bygger upp den rätta miljön omkring
honom. Deras teamwork innehåller ömsesidiga villkor mellan de två olika for
merna av praxis. Hans praxis har arbetet som mål och de funktioner hon bidrar
med kan betraktas som medel i hans praxis. Hennes mål finns däremot i hennes
eget engagemang i hem och familj och hans arbete är hennes medel. De tråkiga
ste arbetsuppgifterna i hemmet kan de betala för att få någon annan att utföra
men den personliga präglingen hon kan sätta på hemmet, samvaron och barnen
kan man inte köpa sig fri från (Rahbek Christensen 1987 kap 6). Det är alltså
fråga om en familjecentrerad praxis med sina speciella särdrag - en "bagland
spraxis" - som skiljer sig från husmorspraxisen i lönearbetarfamiljen.

Mannen i 1önearbetarfamiljen kan vilja att kvinnan bidrar med hushålls
arbetet som arbetsinsats. Han kan också anse att det viktigaste är deras gemen
samma samvaro kring vissa aktiviteter. Mannen i den karriärorienterade famil
jen kan vilja att kvinnan förser honom med ett smakfullt inrett hem och en sam
varo som tar hänsyn till hans arbetsengagemang, där samvaron också innefattar
representation. De båda hustrurollernas praxis kan som synes mycket väl om
fatta dessa önskningar, och familjen blir då en institution som binder samman de
båda kontrahenternas praxis. En karriärmans praxis kan mycket väl gå ihop sig
med lönearbetarhustruns hem-familje-praxis under förutsättning att det inte
krävs att hon skall representera. Förhållandet är emellertid inte konfliktfritt, då
det i hennes praxis ingår att han uppfyller hennes förväntningar på samvaro
med familjen.

Dessa familjecentrerade praxisformer har teoretiskt utvecklats från de ren
odlade livsformerna. De utåt sett likartade uppgifterna får ett specifikt innehåll
i de olika hustrutypernas praxis. Hushållsarbetet i allmänhet blir ibland plikt,
ibland avkoppling och ibland en självklar del i livet beroende på den praxis det
ingår i. Hustrun i familjeföretagarlivsformen har samma ideologi som sin man.
Hustrun i lönearbetarfamiljen respektive karriärlivsformen har inte det och
därför kategoriseras deras sätt att leva som separata grundformer i livsforms
analyser (Rahbek Christensen 1987 s 7). Dessa två kvinnospecifika livsformers
ursprung finns alltså i 1önearbetarlivsformen respektive i karriärlivsformen.

Förvärvsarbetande kvinnors praxis

De bemarbetande kvinnornas situation kan naturligtvis ha ett teoretiskt intresse
men sett ur den svenska verkligheten är det av betydligt större intresse att be
lysa förvärvsarbetande kvinnors situation. En stor majoritet kvinnor i dagens
samhälle är förvärvsarbetande och inte hemarbetande som hustrurna i de renod
lade livsformerna. Även de kvinnor som sjäiva är lönearbetare, har ett eget före
tag eller är karriärorienterade har emellertid huvudansvaret för de reproduk-
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tiva uppgifterna i hemmet och har också mer eller mindre behållit den tradi
tionella rollen i familjen. Det är ur kvinnoperspektiv viktigt att försöka klara ut
vilken ideologi de bär med sig.

En ideologi ändras inte bara för att man byter arbete eller skiftar plats i
produktionen. En lönearbetare, som tidigare haft ett eget jordbruk och levt en
ligt familjeföretagarlivsformen och fortfarande skulle vilja försörja sig på det,
förändrar inte sin ideologi även om han blir lönearbetare. Analogt kan man
säga att om en kvinna har erfarenhet av att vara hemarbetande, vilket enligt
ovanstående antagande ger upphov till en egen praxis och ideologi, kan hon
mycket väl bära med sig den ideologin även om hon blir lönearbetare. Hon
definierar då sig själv främst utifrån sitt ansvar i reproduktionssfåren i enlig
het med den traditionella kvinnorollen. Det finns troligen en stor grupp kvin
nor som har en husmorspraxis som också präglar deras sätt att se på lönearbetet,
t ex deltidsarbetande kvinnor inom omsorgsverksamhet. I den offentliga om
sorgsverksamheten har arbetet en sådan karaktär att det harmonierar med en
husmorspraxis. När en kvinna för med sig denna arbetsideologi ut i förvärvs
livet försöker hon utföra sitt arbete med samma ansvar och efter samma prin
ciper som arbetet hon gör hemma (Rahbek Christensen 1987 s 57 och 85).

Det finns också en stor grupp kvinnor, för vilka förvärvsarbete är en själv
klarhet och det stora flertalet av dem finns inom kvinnodominerade yrkesom
råde t ex inom textilindustrin och elektronikindustrin. De är lönearbetare och
kan ha en arbete-fritidsideologi. Ett sådant lönearbete kan kombineras med en
husmorspraxis som de tillämpar på familjelivet. Det innebär att de har en
ideologi som emanerar från lönearbetarlivsformen med en arbete-fritidsideo
logi, där fritiden är målet och arbetet medlet. Inom målet fritiden finns familje
livet, som då präglas av hennes husmorspraxis och som kan spaltas upp i en
mål-medel-relation. En kvinna som tycker om att ha ett fint hem vill att det
skall se ut på ett visst sätt och lägger ner tid på att inreda, städa och hålla det i
ordning. Hemmet är hennes primära mål. För att få detta. hem måste hon kanske
också serva familjen med mat, tvätt etc. Familjen är hennes medel. Det är alltså
möjligt att kombinera en lönearbetar- och en husmorsideologi där den ena
underordnas den andra. Detta innebär i princip att lönearbetet blir medel medan
hem och familj blir mål i en arbete-fritidsideologi och det målet kan i sin tur
delas upp i mål och medel i en husmorsideologi. Vi får härigenom en praxis
innanför lönearbetarfamiljen som inte är direkt knuten till produktionen. Denna
praxis bärs så gott som alltid upp av kvinnor eftersom kvinnor som regel
fyller platsen som husmor i familjen (Rahbek Christensen 1987 s 79-85).

En annan variant av lönearbetarideologin har en kvinna som inte är intres
serad av att lägga ner mycket tid på att inreda sitt hem eller att hålla det i
oklanderlig ordning. Hon ser heller inget mål i familjelivet i sig. Detta att ha
familj har ingen särskild mening för henne, även om hon har barn och kanske
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man. Lönearbetet är något mycket centralt i hennes liv och kanske lägger hon
ner mycket tid på fackligt arbete. Sin fritid lägger hon i så stor omfattning som
möjligt utanför hemmet och familjen. Kanske tillmäter hon sina vänner stor be
tydelse och träffar dem ofta. Eftersom hon inte ägnar sin fritid åt att laga mat,
göra storkok, baka, sticka, sy kläder etc köper ho'! det hon behöver. Hon kan
sägas vara en klassisk konsumerande arbetare i staden efter manlig modell. Hon
kan t ex bo tillsammans med en lönearbetare, men för att inte konflikter skall
uppstå kan han heller inte har sitt mål i hem och familj. Däremot kan de ha en
gemensam punkt i sin kärlek till varandra, i fritidsintressen som att umgås med
vänner eller att vara aktiva föreningsmänniskor (Rahbek Christensen 1987 s
122-131).

Karriärlivsformen kräver i princip att någon hjälper till att skapa en miljö
som underlättar och stöttar det engagemang i arbetet som den karriäroriente
rade har. Definitionsmässigt är denna livsform svår att bära för en kvinna, efter
som det är svårt för henne att finna en äkta man som är villig att axla den upp
backande rollen. Det är därför på ett sätt lättast för henne att inte ha familj. Om
hon har familj med barn kan hon hamna i ett dilemma mellan hem, familj och
karriär. Hon är kanske också gift med en karriärman som skulle vilja ha hennes
personliga uppbackning. Om båda makarna är karriärorienterade hämmar de
lätt varandras utveckling. För att deras samliv skall fungera måste de ta hänsyn
till varandras karriärer. Det kan lösa sitt problem på olika sätt t ex att inte skaf
fa sig barn och koncentrera sig på karriären. De kan ha en strikt arbetsdelning
kring hushållsgöromålen som de inskränker till ett minimum. De kan ha ett
gemensamt arbetsrum där de på kvällarna, när barnen har lagt sig, båda sitter
och läser facklitteratur, skriver etc. Samvaron förenas så med arbetet. Det blir
nödvändigt för dem att barnen lär sig att inte störa föräldrarna så de inrättar
kanske vardagen i ett fast schema, där de avsätter speciell tid för barnen. Det kan
vara svårt för dem båda att få nya, mer kvalificerade tjänster på samma ort.
Det blir de större städerna som kan motsvara deras krav. Annars måste de
kanske vara beredda på att en av dem långpendlar (Rahbek Christensen 1987 s
131-138).

En karriärorienterad kvinna som har drag aven hem/familjepraxis kan upp
leva stora konflikter med sig själv, eftersom de ideologier hon då omfattar
nästan är varandras motsats. T ex stjäl den tid hon vill avsätta till hemmet och
familjen tid från hennes engagemang i arbetet. Om hon dessutom har drag från
en representationshustrus praxis och vill ha ett vackert hem att visa upp etc för
värras hennes dilemma ytterligare. En kvinna med en sådan sammansatt praxis
vill ha "allt" och leva på ett mer helt sätt än vad som hittills varit möjligt för
kvinnor. Dock är hennes situation sådan att hon måste konkurrera om tjänster
med karriärorienterade män som lever i en mer renodlad karriärlivsform. I för
hållande till dem får hon en svag position (Rahbek Christensen 1987 s 138-139).
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Om både hon och han driver var sin egen mindre verksamhet - familjeföre
tagarlivsformen - har de samma praxis. De konflikter som uppstår har ingen
strukturell grund i deras livsform. De bör kunna ha förståelse för varandra och
fiJr varandras villkor. Man kan också tänka sig att en karriärorienterad person
fungerar bra tillsammans med någon som driver en egen verksamhet och alltså
har familjeföretagarlivsformen. Deras olika praxis skulle kunna ge dem för
ståelse för varandra genom att de båda är mycket engagerade i sitt arbete.
Möjligen saknar den karriärorienterade någon som vill backa upp honom/henne
i arbetet, och den med egen verksamhet saknar någon som kan gå in i verksam
heten för att avlasta och hjälpa till. Däremot förefaller det vara svårare att få
en lönearbetares praxis att passa ihop med en familjeföretagarpraxis. Löne
arbetaren delar upp sin tid i arbete och fritid vilket den andra inte kan göra.
Den som driver en egen verksamhet delar inte upp sin tid så utan allt är för
verksamhetens bästa eller allt är arbete. Emellertid kan en lönearbetare som har
sin fritidsmål förlagt till hemmet kanske ställa det till förfogande för den som
driver verksamhet, vilket skulle kunna vara till glädje och nytta för dem båda.

De många kvinnoliven

Så som verkligheten ser ut i Sverige, med en mycket stor andel kvinnor på
arbetsmarknaden, kan man förmoda att många kvinnor kombinerar en löne
arbetarideologi med en husmorsideologi. Dessa kvinnor har alltså mer eller
mindre framträdande drag aven familjecentrerad praxis. Det finns troligen
också kvinnor på arbetsmarknaden som är utan familjecentrering och enbart
lever i lönearbetarlivsforrrien eller i den karriärbundna livsformen. Man kan
också llinka sig kvinnor som har ett eget företag och därför som individer bär
upp familjeföretagarlivsformen. Det finns även kvinnor som sköter hem och
familj men inte är familjecentrerade, då målet för deras insatser ligger utanför
både hemmet och familjen, t ex i någon hobby.

Som framgått kan man efter Rahbeks Christensens modell konstruera en
mängd olika familjetyper, om man utgår från de renodlade livsformerna och
därefter frigör olika familjecentrerade praxis. Mannen och kvinnan kan i prin
cip var och en vara bärare av dessa grundfomer och kombinationsmöjligheter
na blir många, även om verkligheten är sådan att t ex husmorspraxisen så gott
som alltid bärs upp av kvinnor. Arbetsdelningen mellan könen har gjort olika
praxisformer mer eller mindre könsspecifika, men kvinnornas ökande andel på
arbetsmarknaden håller på att förändra mönstret. De ideologier de båda könen
kommer att föra med sig stämmer inte alltid överens med de ideologier som
hör till deras nya praxis, vilket kan ge npphov till konflikter både på arbets
platsen och i hemmet.
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Livsformsanalysen visar att människor lever under olika villkor, och därför
menar jag att det inte på ett trovärdigt sätt går att generellt tala om vad kvin
nor kan eller vad kvinnor vill. Genom att iaktta de många olika kvinnoliv som
finns är det möjligt att komma ett steg närmare dels vad som skiljer kvinnor
med olika livsformer och praxis åt, dels vad de har gemensamt. Det är då nöd·
vändigt att studera inte bara kvinnors förhållningssätt utan också villkoren i
deras vardagsliv. Det gäller att belysa både den ideologiska och den materiella
sidan i livsformerna och se hur de betingar varandra. Rahbek Christensen (1987
s 153) uttrycker det så här: "Livsformsanalysen beskreftiger sig ikke med 'hold·
ningsunders~gelser', hvor 'holdninger' betragtes som ting, man kan 'have' og
blive af med igen stykvis. Der er ikke et 'oversubjekt' hrevet over livsformen,
der sidder og vrelger holdninger for subjektet i praksis. Menneskene lever deres
liv ud fra den begrebsstruktur, der er indlejret ideres praksis; der er med den
de tager stillning til trusler udefra og omstilIninger ideres tilvrerelse. At er
kende dybden af dette er kvindeforskningens vanskligaste problem." Här ryms
en kritik mot den kvinnoforskning som utgår från att kvinnor har samma intres
sen och att kvinnorna har samma mål i livet utan att inse deras olika villkor.

Vad som är kvinnoförtryck blir komplicerat med denna modell. Det går
inte att generellt tala om ett kvinnoförtryck. Istället blir frågan om förtryck
eller underordning helt avhängigt det mål den enskilda kvinnan ställer upp för
sig själv och hur det går ihop med hennes mans. Detta kan ifrågasättas och den
tråden kommer jag att ta upp igen i följande avsnitt. Dock vill jag redan här
påpeka, att även om enskilda kvinnor inte upplever sig som förtryckta eller
underordnade kan det finnas strukturer på ett samhälleligt plan som fram
manar kvinnors generella underordning. Denna underordning avspeglas i sum
man av enskilda kvinnors praxis i förhållande till summan av de enskilda mäns
praxis. Ett konkret uttryck för detta är t ex att kvinnors lönearbete, mätt i
pengar, systematiskt värderas lägre än mäns lönearbete Ufr kap 2).

3.5 Begränsningar i livsformsteorin

Thomas H~jrups livsformsteori har rönt ett stort intresse men också kritiserats.
Jag kommer här att ta upp några omdiskuterade punkter som också har be
tydelse för min tillämpning nämligen livsformernas statiskhet, lönearbetarlivs
formens arbetsbegrepp och livsformskonstruktionens "manliga" grundvalar.
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Statiska livsformer

Livsfonnema är teoretiska kategorier uppbyggda utifrån produktionssättsbe
greppen. Varje enskild livsfonn struktureras kring arbetet som centralt begrepp.
Människor är bärare av helhetens strukturer och subjektet blir "låst" och starkt
förhandsstrukturerat (S~rensen 1988). Livsfonnsteorin kan därmed sägas ha
ett utifrånperspektiv dvs forskare betraktar livsformerna som konstruktioner
och människor i dem som objekt. Dock vill jag tillägga att t ex Lone Rahbek
Christensen (1987) har ett inifrånperspektiv i den meningen att hon låter en
skilda kvinnor berätta om och värdera sin vardag. Hon betonar att livsfonnen
egentligen bara kan förstås inifrån och på sina egna premisser, och kritiserar
dänned också många kvinnoforskare som lägger sin egen knlturella syn på
andra kvinnors verklighet. Det Ole Beier S~rensen (1988) emellertid för fram
är att människor föds in i en livsfonn och dänned lär sig livsfonnen inifrån.
Individernas handlingar är ett resultat av livsfonnens iure logik. En individs
handlingar är alltså inte uttryck för ett individbaserat subjekt utan avspeglar ett
subjekt bundet i en speciell struktur. Inbyggt i livsfonnen, i de individer som
bär upp livsfonnen, finns en vilja till reproduktion av den, alltså ett konserve
rande drag för att bevara existensvillkoren för livsformen. Livsfonnsbegreppet
blir därigenom tämligen statiskt, då en förändring eller utveckling av livs
fonnen bara förekommer såframt de yttre betingelserna äodras. Det statiska
understryks av Bodil Bjerrings (1989 s 4) iakttagelse att det till synes inte finns
några motsättuingar mellan livsfonnerna. De samexisterar och ingår i ett sam
spel med varandra, men hur detta samspel fungerar och om t ex någon livs
fonn dominerar över en annan lämnas därhän Gfr också Busck 1988 s 173).

S~rensen & Vogelius (1988) vill, inspirerade av olika sociala teorier, möta
denna begränsning med att utveckla en handlingsteori, där subjektet inte bara
handlar mot bakgrund av produktionssättsspecifika maktstrukturer utan också
utifrån mellanmänskliga relationer av sociala system. De vill komplettera livs
formsteorin med en handlingsteori som kan rymma en djupare förståelse för en
skilda människor som handlande, tänkande och integrerande väsen. Kirsten
Simonsen (1989 s 135) har en liknande tankegång när hon säger: "Denne metode
negligerer imidlertid såvel mennesket som handlende subjekt som praksissernes
kontekstuelle karakter. Man kan med Pendaries' (1982) ord kritisere den for
mekanisk kausalisme og strukturontologi." J~rgen Ole Brereuholdt (1989) efter
lyser en dynamisk livsfonnsanalys och skisserar ett angreppssätt, där det mot
sättningsfyllda fokuseras inom den enskilda livsfonnen liksom mellan livs
fonnen och dess existensvillkor. I ett framtidsperspektiv och för att förstå me
kanismerna bakom livsformsförändringar finns det också, menar jag, behov av
analyser av pågående förändringar i de ekonomiska villkoren i samhället, alltså
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livsformernas existensvillkor. Oundvikligen leder de till att livsformerna tvin
gas till omvandling i en eller annan form.

Ett instrumentellt arbetsbegrepp?

Så som lönearbetarlivsformen definierats är dess arbetsbegrepp ett ekonomiskt
begrepp med en instrumentell syn på arbetet anser S~rensen (1988), som ifråga
sätter det och menar att det är nödvändigt att ta med en social dimension i synen
på arbetet. Denna slutsats drar han utifrån sin och Peter Vogelius (1987) studie
av manliga varsarbetare. Resnltatet från den visar att arbetet betyder något
mycket mer än att bara tjäna pengar. Det föranleder dem att, utifrån den väst
tyske sociologen Claus Offe, diskutera lönearbetet och dess innebörd för männis
kor i dagens samhälle. De kommer då fram till att det borde kunna skapas många
olika livsformer utifrån den generella kategorin "lönearbete", om man tänker
sig en differentiering av de möjliga relationer som kan existera mellan löne
arbetet och andra delar av vardagslivet (S~rensen & Vogelius 1989). Dock
menar jag att arbetsbegreppet inte är så instrumentellt som de gör gällande.
H~jrup (1983) har redan gjort en differentiering genom att skilja på löne
arbetarlivsformen och karriärlivsformen. Det centrala i lönearbetarlivsformens
arbetsbegrepp är att man säljer sin tid (se Rahbek Christensen & H~jrup 1988)
men det utesluter inte att arbetet kan vara intressant etc. På denna punkt npp
fattar jag emellertid att H~jrup har glidit i sina resonemang sedan hans "Glemte
folk" publicerades 1983.

Att vidareutveckla analysen på denna punkt är emellertid viktigt och det
tangerar en frågeställning som har stor tyngd i min empiriska studie, nämligen
vilket förhållningssätt kvinnor har till sitt betalda arbete. Enligt livsformsteorin
kan detta återföras till livsformens ideologi. I den renodlade lönearbetarlivs
formen är arbetet en fråga om att sälja sin tid. Om nu kvinnor visar upp en typ
av ansvarskännande, som går utöver den försålda arbetstiden: kan vi få fatt i det
genom att hänföra det till en husmorsideologi så som Rahbek Christensen gör?
Det finns ett annat begrepp som för mig verkar mer relevant, men som inte är
livsformsspecifikt utan enbart pekar ut kvinnors erfarenheter av att ta hand om
människor, nämligen "omsorgsrationalitet" eller "ansvarsrationalitet" (Wremess
1977, Å B S~rensen 1982, Gunnarsson 1989). Även det begreppet är relaterat
till ett arbetsbegrepp, men med ett underförstått erkännande av att kvinnors
arbete faktiskt har gemensamma drag över livsfonnsgränserna, inte bara sken
bara.

Det är ett problem att denna typ av livsformsanalyser inte kan behandla
frågor som går på tvärs av livsformerna. Kan inte kvinnor betraktas som grupp,
kan man inte heller påstå att manlig dominans och kvinnlig underordning är
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inbyggda i samhällsstrukturen och att detta automatiskt präglar alla kvinnor
oavsett livsform. Man kan inte heller tala om könskamp som en stark drivkraft
i den historiska utvecklingen (en tes som exempelvis Hirdman 1988 och 111or
bek 1988 driver). Så som livsformsteorin byggts upp utesluter den att kvinnor
analytiskt betraktas som mödrar, husmödrar, förvärvsarbetande eller underord
nade. De är först och främst medlemmar av sin livsform och innanför den kan
de eventuellt vara mödrar etc. "De er så at sige fanget i livsformens egenlogik.
Analysmåden giver derfor heller ikke mulighed for at lregge Vfegt på tvivlen,
usikkerhed og en håb om et andet liv " (Bjerring 1989 s 6).

"Manliga" grundvalar

Livsformsteorin är uppbyggd med hushållet som bas och mannen som central
figur. Livsformsanalysen bygger primärt på produktionens organisation och
därmed mannen som bestämmande för livsformstillhörigheten. Reproduktionen,
i bemärkelsen återskapandet av livet och det dagliga återskapandet av arbets
kraften som fallit på kvinnornas lott i den könsrnässiga arbetsdelningen, be
handlas först när de grundläggande livsformerna är fårdigdefinierade. Det går
inte att nndgå frågan om inte kvinnorna behandlas som bihang i livsformsana
lysen.

Ida Leisner (1988) och hennes kolleger har problematiserat den könsrnässiga
arbetsdelningen i familjeföretagarlivsformen i en studie av lantbrukarhustrur.
De stöder sig på Hanne Havind (1982a) enligt vilken äktenskapet är en institu
tion som fördelar makten mellan kontrahenterna. Maktfördelningen sker via
kärleken, som uttrycks olika av mannen och kvinnan, och för båda framstår
manlig dominans och kvinnlig underordning som eftersträvansvärt. Kvlnnans
kärlek till mannen visar hon genom att följa hans önskningar. Det visade sig
också att lantbrukarhustrurna inte positivt hade valt det livet i sig. De hade gift
sig med en man och fått lantbruket på köpet. Den ojämna maktfördelningen
mellan mannen och hustrun ger till resultat att kvinnornas funktion i lantbruket,
i takt med att det blir mer kapitalintensivt, alltmer blir att vara en flexibel
arbetskraft som tar hand om rutinuppgifterna förutom hushållssysslorna. Lant
brukarhustrurna försöker därför finna nya arbetsuppgifter med större erkänna
nde och deras ökande lönearbete är en del i detta. Det betyder inte att de kän
ner sig vara utan lnflytande. De är medvetna om att de är viktiga genom att de
håller ihop familjen med sin omsorg. kärlek och skötsel av hushållssysslorna.
Den slutsats Ida Leisner drar är dock att alla arbetsuppgifter innanför livs
formen inte har lika värde, vilket är den bild som H~jrup men också Rahbek
Christensen levererar.
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Genom att studera ett utvecklingsförlopp, som i ovan nämnda studie, blir
det uppenbart att arbetsdelningen mellan könen också har med makt att göra.
Det är alltså en uppfordrande problemställning att se hur kvinnors underord
ning kommer till uttryck och vilket handlande den genererar hos kvinnor i
deras vardag. Det är emellertid otillräckligt att som i li.vsformsanalysen be
gränsa diskussionen om kvinnoförtryck till relationerna inom hushållet. Kvin
nors liv är inte begränsade till en privat sfär. De finns i det offentliga rummet,
på arbetsplatser, i politiken. Där kan de inte bara ses som lönearbetare eller
politiker. De är också kvinnliga lönearbetare och kvinnliga politiker och blir
utsatta för en systematisk könssegregering (se t ex FUrst 1985, Lindgren 1985).
Resonemangen behöver också hänföras till olika aktionsplan - både samhälls
nivån, gruppnivån och individnivån, inte bara den sistnämnda.

3. 6 Kvinnors handlingsutrymme

Livsformsteorin har stor betydelse för analysen av min studie om kvinnors var
dagsliv. Vissa svagheter sett i min studies perspektiv har föranlett mig att vidga
de teoretiska referensramarna. För att komma åt kvinnors handlande och be
trakta dem som målinriktade individer behöver jag ett tydligare analysredskap
än allmänna livshistorier som sorteras i mål och medel.

Ett aktivt subjekt

Livsformsteorins neokulturationsbegrepp borde, enligt min uppfattning, också
ta fasta på att handlandet kan vara grundat i enskilda individers önskan att ut
veckla och förbättra, och att interaktionen mellan människor kan vara en stark
drivkraft för handlande. Motståndet och utvecklingspotentialen och det hand
lande de genererar borde inte begränsas till reaktioner på omständigheter givna
utanför livsformen. Jag efterlyser alltså utrymme för ett aktivare subjekt. Denna
uppfordran till neokulturationsbegreppet kan kritiseras för att vara ologisk,
eftersom livsformerna är definierade som funktioner av strukturella förhållan
den, vilket förutsätter att förändringar av livsformernas innehåll initieras i dessa
strnkturer. För att lösa detta dilemma behövs måhända teorier om handlandet
vilket flera kritiker är inne på Gfr S;lrensen, Vogelius och Simonsen ovan).
Utan att direkt diskutera H;ljrnps livsformsteori berör Lindqvist & Wikdahl
(1982) samma problematik när de kritiserar Althusserskolan (H;ljrups in
spiratör) och dess strukturella perspektiv. Mot den ställer de den hegelianskt
marxistiska skolan i vilken subjektet spelar en aktivare roll. "I den hegelianska
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marxismen är den mänskliga sinnligheten en viktig faktor i knnskapsprocessen.
Att lära känna det egna subjektet och använda sinnligheten är sättet på vilket
man överskrider och förändrar den situation man tvingas leva i" (s 22). Deras
utgångspunkt är Marx som "talade om människan som historiens handlande
subjekt; att det är hon som ytterst också skapar objektiva strukturer som hon
tvingas leva under (s 5)". De knyter an till den tjeckiske filosofen Karel Kosik
vars kritik mot marxismen mynnar ut i att människan måste ses som den
objektiva verklighetens skapare. De tillerkänner alltså människan ett aktivt
moment och att det förändrande momentet alltid ytterst återgår till människan
själv. Detta synsätt har inspirerat mig att gå vidare och utanför Hjiljrups livs
forms teori.

Att livsformsbegreppet utövar dragningskraft på geografer uttrycker Breren
holdt (1987 s 174) så här: "Skjilnt analysen med fordel kan gjilres tvrerfaglig
med inddragelse af humanistiske og konkrete sociologiske metoder, mener jeg
alligevel, at livsformsbegrebel har fal om geografieIIS kerne: fOl'holdel mellem
melllleskelog dels omgivelser. " I livsformsteorin finns en klar koppling mellan
de materiella villkoren och hur livet formar sig, och därigenom kan man synlig
göra att det finns många kvinnoliv och inte bara ett sätt att vara kvinna. Vid
studier av människor i deras konkreta verklighet är livsformsteorin mycket
användbar. Detta är livsformsanalysens styrka. Den tar tag i helheten och många
olika typer av fenomen, både ekonomiska, politiska, kulturella och sociala blir
möjliga att hantera inom dess ram (Busck 1988 s 174-176). Det finns emeller
tid en risk för att man alltför enögt accepterar och förklarar förhållanden som
naturliga delar av livsformen, dvs att de ses som en del av livsformens kultur.
Arbetsdelningen och maktfördelningen mellan könen kan föras dit.

Genom att gå in i livsformsanalysens mål-medel-diskussion utifrån enskilda
kvinnors berättelser kan harmonin och det självklara i arbetsdelningen mellan
man och kvinna bekräftas, men det motsättningsfyllda kan också blottläggas.
Resultatet blir dock att man måste stanna vid att ett kvinnoförtryck endast före
kommer när en kvinnas eget mål inte överenstämmer med resten av familjens
och hon blir utuyttjad av de andra familjemedlemmarna. Det hänger alltså på
något sätt på om kvinnan själv mycket tydligt artikulerar att hennes situation
står i motsättuing till mannens och eller barnens. Man avhänder sig möjligheten
att fånga in och precisera att kvinnor kanske formulerar mål utifrån en för
måga att anpassa sig och göra det bästa av situationen, därför att det trots allt
är mest framgångsrikt. Det kan med andra ord vara så att en kvinna ställer upp
de mål som förefaller realistiska och att det bakom dem finns en rad hänsyns
taganden bland annat i förhållande till manlig dominans. En kvinna kan ju vara
underordnad i många avseenden fastän både hon och hennes partner gör allt
för att dölja det både för sig själva och för andra. Respekten för kvinnor - att
acceptera det kvinnorna säger och att betrakta resultatet av anpassningen som en
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självklar del i livsfonnen - kan alltså hindra en kritisk analys. Därför krävs
någon typ av teorier om hur kvinnor ställer upp mål i förhållande till sig själva
och sin omgivning och hur de agerar utifrån dem. Det är också nödvändigt att
vidga analysen och försöka hantera det konfliktfyllda som ligger i att kvinnor
anpassar sig efter livsfonnens villkor, men samtidigt när drömmar och smider
planer om ett annat liv. Det är med andra ord inte självklart att kvinnor vill
bevara en livsfonn, men de har kanske inte något annat val. Det krävs en
känslighet och ett lyssnande öra för att uppfatta dessa drömmar. Troligtvis finns
det en stor grupp kvinnor som inte konkret kan uttrycka vare sig sina drömmar
om ett annat liv eller vilka förändringar de vill ha till stånd på längre sikt.
Därav föjer att de inte heller kan driva det som sin mening i t ex politiska
sammanhang. För vem har frågat efter deras åsikt? Har de i så fall tagits på
allvar? (Jfr Bjerring 1989 s 17-19.)

Strävan mot ett mål

Ett sätt att fånga in kvinnors handlande (i och för sig också mäns) innnebär att
systematiskt analysera hur de hanterar motsättningsfyllda förhållanden/situa
tioner. Det mest laddade är kvinnors underordning visavi män. Vardagen i sig
är emellertid fylld av situationer som kan betecknas som motsättningsfyllda, som
dilemman eller konflikter som pockar på en lösning. För att hantera motsätt
ningsfyllda förhållanden eller lösa konflikter kan man tänka sig att kvinnor ut
vecklar någon typ av strategi. För att utveckla en strategi måste de ha ett mål.
Målet behöver inte vara tydligt uttalat utan kan vara dolt och växla i olika livs
faser. Målet kan sammanfalla eller bryta mot de normer som livsfonnen och
arbetsfördelningen mellan könen bjuder. Det kan vara mer eller mindre kon
fliktfyllt i förhållande till det liv man är inlemmat i. Det jag söker är det pro
cessinriktade handlandet mot ett mål som kvinnor själva säger sig sträva efter.
För att betona inifrånaspekten, det aktiva men också det passiva handlandet och
det processinriktade, har jag valt att använda begreppet strategi och inte att
bara tala om vilket mål kvinnorna har och vilka medel de använder. En strategi
förutsätts innehålla dessa komponenter. En strategi kan vara inriktad mot ett
överordnat mål, men för att komma dithän är det tänkbart att det bryts ner i
flera olika delmål som vart och ett kräver sitt medel för att kunna nås.

För att konkretisera detta skulle man kunna tänka sig att en kvinnas strategi
kan beskrivas med målet "att bli mer självständig och utveckla sig själv" - en
frigörelsestrategi - och att hon strävar efter att uppnå detta mål när barnen blir
tonåringar. Under barnens småbarnsperiod sätter hon upp olika delmål. För
förvärvsarbetet kan det handla om att hålla kvar sina yrkeskunskaper genom
att först arbeta deltid, sedan heltid, därefter lägga till internutbildning och kurser
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på kvällarna. Ett annat delmål kan beröra barnens uppfostran till att bli själv
ständiga individer där inslag av barnomsorg, skolgång, fritidsverksamhet blir
viktiga. Ytterligare ett delrnål kan avse familjelivet i stort där alla familjemed
lemmarna väntas bidra på ett egalitärt sätt, och därför berörs arbetsfördelning
mellan makarna, ambitionsnivå på städning, matlagning och samvaro med släk
tingar. Eftersom det finns inslag från flera olika områden i livet och så många
hänsynstaganden inbakade kan denna strategi också betecknas som en "anpass
ningsstrategi", som sick-sackar sig fram eller rör sig framåt i tiden i spiraI
form med målet att nå ökad självständighet och tillfredsställelse. I begreppet an
passning finns då inbegripet den generella underordningen i förhållande till de
klass- och könsspecifika förhållandena.

I den tidsgeografiska terminologin, som kommer att redovisas i kapitel 5,
skulle man kunna sortera strategierna efter de projekt som kvinnor försöker
genomdriva och som också påverkar hur deras vardagsliv - i tidrumslig mening
- kan organiseras. Det är vilka nya projekt man bestämmer sig för eller måste
ta sig an som avgör vilken faktisk strategi ens handlande kan kopplas ihop med.
Det är viktigt att vara klar över att olika projekt inte varar för evigt. De av
slutas och nya tilllkommer. I skarvarna finns ett handlingsutrymme om än av
varierande storlek. Min syn på kvinnorna som reflekterande aktörer tillerkän
ner i princip dem ett större handlingsutryme än vad livsformsteorin gör.

. Som motvikt mot livsformsteorins något sterotypa sätt att hantera kvinnors
underordning och mäns dominans kommer jag att pröva om de feministiska
strategierna erbjuder en större dynamik. Teorier om kvinnors strategier kan
tillsammans med livsformsteorin sprida ljus över olika aspekter av kvinnors
verklighet. De kan i första steget göra oss fria att föreställa oss att kvinnor i
skilda livsformer utvecklar strategier med specifika särdrag alternativt likartade
strategier. Men det kan också vara så att i de specifika strategier, som skiljer
kvinnor åt i olika livsformer, finns gemensamma drag som samtidigt förenar
dem. Det senare är min arbetshypotes.
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Kapitel 4

Kvinnors strategier

Det finns en del teorier om kvinnliga strategier som är intressanta i detta
sammanhang. Det som är specifikt för dem är att de har en feministisk ansats
och främst ser kvinnorna som bärare av gemensamma intressen framför allt
genom deras socialisering in i ett socialt kön. De har alltså inte Lone Rahbek
Christensens betoning på det livsformsspecifika. Det är fråga om strategier som
riktar sig mot mansdominans och kvinnoförtryck, överordning och underord
ning samt de förhållningssätt och handlingar detta genererar. I detta avsnitt
kommer denna typ av strategier att tas upp om än inte heltäckande utan med
exemplifieringar som jag funnit särskilt värdefulla. Strategierna kan hänföras
till olika analysnivåer och min avsikt är att konkretisera hur olika typer av
strategier kan se ut. Det är speciellt viktigt att försöka se kvinnoförtrycket i
relation till olika nivåer, då det enligt Harriet Holter (1976) utvecklats från ett
personligt till ett strukturellt betingat förtryck och att härskarteknikerna paral
lellt har utvecklats från fysiska till psykologiska.

Eva Ethelberg (1983, 1985) har denna utgångspunkt och hon placerar in ut
trycken för kvinnoförtryck, definierat som olikheter mellan könens status och
makt, på tre nivåer nämligen samhällsnivån (kvinnoförtryck), gruppnivån eller
mellanmänsklig nivå (manlig dominans) och individnivå (självförtryck). Själv
förtryck är dock ett missvisande begrepp enligt Ethelberg (1983) själv, då det
egentligen bara motsvarar kvinnoförtryckets utfall på individnivå. Det leder
emellertid till att kvinnor utvecklar olika personlighetsstrategier vilka Ethelberg
definierat.

Enligt Ethelberg (1983) lägger kvinnoförtrycket på samhällsnivån ramarna
för de underliggande förtrycksnivåerna. Den manliga dominansen, som kommer
till uttryck på den mellanmänskliga nivån, har i sin tur inflytande på kvinnors
könsspecifika personlighetsutveckling. Manlig dominans återfinns i alla sam
hällsklasser även om den framträder i olika former, och den ger upphov till
principiellt samma personlighetsstrategier, menar Ethelberg som därför uteläm
nat klassmässiga aspekter.

Istället för att enbart tala i termer av kvinnoförtryck, vilket leder tanken till
ett medvetet förtryck från enskilda män, kan man betona relationen mellan
könen och att det är fråga om en process där kvinnor är medskapande. Yvonne
Hirdman (1988) har denna utgångspunkt och menar att kvinnor är lika integre-
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rade i detta system som män trots att de har lägre social status. Hon talar om
"gennskontrakt", att varje samhälle och varje tid har någon slags kontrakt mellan
könen även om kontrahentema inte är jämnstarka när de görs upp. Dessa kon
trakt finns osynliga mellan mannen och kvinnan. Hon tänker sig att de existerar
på de tre olika nivåer. På den mest abstrakta nivån finns föreställningarna om
hur relationen mellan man och kvinna bör vara, idealtyperna. Mer konkreta
genuskontrakt kan finnas på den sociala integrationsnivån, arbetsdelningens
nivå. Konkreta kontrakt kan också finnas på socialiseringens eller individens
nivå. Jag uppfattar dessa nivåer ungefärligen motsvariga Ethelbergs nivåer som
beskrivits ovan. Genuskontraktens uppgift är att skapa balans men innebär också
förhandlingar. De markerar utrymmet för könens handlingsmönster.

4 .1 Kvinnoförtryck och strategier på samhällsnivån

Att det finns ett kvinnoförtryck just definerat som skillnad i status och makt på
samhällsnivån har framgått av kapitel 2, som beskrev kvinnornas situation på
arbetsmarknaden och även behandlade en del teorier som söker förklara detta
förtryck.

Att beskriva kvinnoförtrycket på denna nivå är i ett avseende svårare nu när
jämställdhetspolitiken avsatt vissa spår och könsneutraliteten genomsyrar den
officiella politiken. Exempelvis råder likalönsprincipen på arbetsmarknaden,
ändå har kvinnor lägre genomsnittslöner än män. Det får inte finns könsdiskimi
nerande lagtexter etc. Moderskapspenningen är avskaffad till förmån för en
föräldraförsäkring fastän det fortfarande är få pappor som utnyttjar den. Den
speciella änkepensionen är borttagen (med övergångsbestämmelser) fastän det
även fortsättningsvis kanske kommer att finns kvinnor som ägnar en stor del av
sitt liv åt att sköta hem och familj. Kvinnan kan inte längre komma i åtnjutande
av underhåll från mannen efter en eventuell skilsmässa även om enbart hon av
stått från utbildning och förvärvsarbete för barnens bästa. Mannen och kvinnan
förväntas var och en ansvara för sin egen försörjning.

Om tendenserna i könsideologin i samhället tidigare var att legitimera den
manliga dominansen, har denna utveckling nu lett till att könsideologin döljer
den manliga dominansen (Haavind 1977). Bakom detta påstående återfinns det
förhållandet att kvinnor ingenstans vägras formellt tillträde till olika områden i
samhället. De har t ex tillträde till all utbildning och i princip alla yrken. Men
samtidigt sker en informell sortering som kan uttryckas med Hanne Haavinds
(l982b s 407-408) påstående om att kvinnor får göra allt bara de gör det rela
tivt underordnat män.
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Under historiens gång har kvinnornas motstånd mot förtryck växlat i strate
gisk utformning på samhällsnivån. I hög grad kan dessa strategiers imiktning
hänföras till de ledande principerna om särart eller likhet. Särartsprincipen
innebär att kvinnors olikhet med män betonas och likhetsprincipen att kvinnors
likhet med män betonas. Rita Liljeström (1983 s 128-136) diskuterar t ex hur
kvinnors agerande haft olika inriktningar och hon urskiljer för det första strate
gier som håller på en grundläggande likhet mellan könen och för det andra så
dana som hävdar kvinnors särart. Dessa kopplar hon samman med strategier
som hävdar integration (tillsammans med männen) alternativt segregation (kvin
nor för sig) för att påverka en mansdominerad kultur. Sammantaget kan då fyra
positioner urskiljas (se figur 4.1).

Liljeström exemplifierar dessa olika positioner. Hon renodlar och tillspetsar
för att få fram tvistefrågan. Den första positionen utgår från att kvinnor och
män i grunden är lika och tillsammans bäst verkar för jämställdheten. Grunden
för rättvisa är likhet. Kön är något ovidkommande. Det är bara fördomar och
historisk vidskepelse. Den mest kvalificerade individen får jobbet. Det är den
bästa kamraten som väljs. Position tre är också för likhet men vill ändå hålla
könen delvis var för sig. De politiska kvinnoförbunden kan sägas stå för den
hållningen. Kvinnoförbundens försvarare menar bl a att tiden inte är mogen för
en fullständig integration. Kvinnor måste skolas och tränas innan de kan träda
fram inför blandade församlingar.

Mot dessa likhetsstrategier kan sättas särartsstrategierna. Den kvinnliga sär
arten kan ge många associationer, bl a romantiska ideer om könens komplemen
taritet eller föreställningar om kvinnan som barnaföderska och moder byggda
på en mansdominerad kulturs värderingar. Det kan också göras andra tolkningar
som att kvinnor och män får olika erfarenheter på en könssegregerad arbets
marknad eller att särskilt kvinnor markerar misstro mot den mansdominerade
kulturens inriktning på t ex stora utvecklingsprojekt. Om den kvinnliga sär
arten blir av offensiv eller defensiv karaktär beror på vem som bestämmer: om
den påförs kvinnorna utifrån eller om kvinnor själva definierar den som sitt
medvetna val av självförståe!se. Position två hävdar kvinnlig särart tillsammans
med män. I praktiken innebär den antingen en pakt mellan könen om att allt
skall förbli vid det gamla eller en vädjan om "minoritetsrättigheter" för kvin
nor. De som förespråkar den fjärde positionen ifrågasätter likhetsideologin för
jämställdhet. De menar att det inte hjälper om kvinnor och män behandlas lika
då hela systemet genomsyras aven manlig kultur. Jämställdheten med likhets
förtecken kommer endast att innebära en assimilering i denna dominerande
kultur.

Historikern Yvonne Hirdman (1983, 1985, 1988) har ägnat dessa strategier
uppmärksamhet när hon prövat den svenska kvinnorörelsens - framför allt dess
socialistiska del- växlande strategier på "gender system" vilket hon översätter
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Figur4.l Strategier för kvinnofrigörelse.
Källa: Efter Rita Uljeström (1983 s 130)

med "genussystemet". Hirdrnau vill genom att använda genussystemet ersätta be
greppet könsroller, som hon uppfattar som något ytligt i stil med löst påklist
rade masker. Med genussystemet avses "det system som ordnar könen och be
stämmer dess platser i världen" (1985 s 127). Denna ordning genomsyrar livet
inom både arbete och ekonomi, sexualiteten och personligheten, det medborger
liga livet såväl som idevärld och kultur. Detta system formar män och kvinnor
enligt ett slags böjningsmönster i vars logik två fundamentala principer kan ur
skiljas.

Den ena principen eller logiken är hierarkin. Det är mannen som är norm.
Det mannen tänker/gör är alltid bäst. Det är alltså männen som är människor
och därmed utgör normen för det normala och allmängiltiga. Den andra prin
cipen eller logiken är dikotomin, isärhållandet. Manligt och kvinnligt bör inte
blandas. Det mannen gör får kvinnan inte göra och tvärtom. Hirdman menar att
det är isärhållningen som legitimerar den manliga normen. "Isärhållandets lag
finns överallt, båda vad gäller fysisk och psykisk ordning. Den strukturerar
sysslor, platser och egenskaper" (1988 s 52). Men den första principen mjukar
upp den andra så att kvinnor kan göra det män gör, men det kvinnnor gör är
svårt för män att göra utan statusförlust. Utifrån de två principerna ställer
Hirdman upp ett schema över genussystemet (figur 4.2).

Detta schema över genussystemet exemplifierar Hirdman (1985) enligt
följande:

A.strategin, som är den klassiska kvinnosaksstrategin, innebar att kvinnor
na strävade efter inflytande och respekt utifrån föreställningen om könens art
likhet. De accepterade alltså inte att män och kvinnor skulle ha var sitt kompe
tensområde. Kvinnorna krävde att få vidga sitt område till männens område
och därmed kom männen att utgöra normen för vad kvinnorna skulle göra. Det
är en renodlad likhetsstrategi. Männen hade många av de möjligheter som kvin
norna sakoade exempelvis knnskapema och friheten. Kvinnosakskvinnorna ville
också få del av detta. Denna strategi bars i sin renodlade form upp av rösträtts-
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Figur 4.2 Den svenska kvinnorörelsens strategier
Källa: Efter Yvonne Hirdman 1985

kvinnornas kamp men också av de socialdemokratiska kvinnornas kamp i slutet
av 1800 och början av 1900-talet. Inom den socialistiska rörelsen sattes kvinnans
frigörelse i samband med förändringen av klassamhället och hennes status som
lönearbetare, samtidigt som kvinnornas reproduktiva uppgifter tänktes som en
samhällsangelägenhet.

n-strategin är en kvarleva från en gammal kvinnostrategi vars ideer kon
soliderades under 1800-talet. Könen betraktades som varandras motsatser, som
komplement. Detta är en ren särarlsslralegi. Det är en strategi för att försöka
undkomma jämförelse. Ellen Key var en av dem som propagerade för särarts
ideologin och den kom att få inflytande även bland rösträttskvinnorna. Argu
menten för kvinnlig rösträtt kunde alltså växla från att kvinnorna skulle ha
rösträtt för att de var så lika män eller för att de var männens motpoler och av
den anledningen borde få inflytande. Yvonne Hirdman menar emellertid att B
strategin var en usel strategi betraktad som strategi för makt och inflytande.

C-strategin fick sin tydligaste form under mellankrigsperioden. Den sökte
skapa makt åt kvinnorna genom harmoni/komplemenuanken. Könen är varand
ras motsater och har var sitt område. Mannen fanns i det stora hushållet och
kvinnan i det lilla. Härvid har denna samma tanke som B-strategin men till
skillnad från denna accepteras mannen som norm. Kvinnorna accepterade sär
arten men ville bli delaktiga av det nya moderna livet. Som professionella
mödrar och husmödrar skulle enligt C-strategin kvinnorna vinna makt och jäm
bördighet med männen. Genom utbildning och modernisering av hemmet skulle
hushållsarbetet effektiviseras och kvinnans status höjas. Hushållsarbetet skulle
·bli ett "riktigt" arbete.

Med andra vågens kvinnoemancipation på 1960-talet attackerades genussy
stemets principer återigen med återupplivandet av A-strategin som betonade
könens likhet men också en omedveten acceptans av mannens som mänsklig
hetens idealtyp. Men också D-strategin kunde skönjas i denna rörelse. Den
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bygger också på likhetsideologin. Den bejakar att könen blandas men bekämpar
principen om att mannen är norm. Den utmanar alltså båda principerna i genus
systemet och rymmer en längtan efter könsfrihet som brukar kallas androgyn.
Denna strategi är därmed en stor utmaning för genussystemet, och det är för
klarligt att principen om den manliga normen hela tiden hotar att ta över. Även
B-strategin kom att få sina förespråkare, som på sin kant förhärligade det kvinn
liga och de olika könssfårerna.

De strategier som Hirdman här satt etiketter på efter genussystemets logik
kan hänföras till samhällsnivån, men det är fortfarande kvinnorörelsen själv som
driver dem. Dessa kvinnorörelsens strategier har i högre eller mindre grad stått
i opposition till det etablerade samhället. Delar av strategierna har emellertid så
småningom övertagits av t ex etablerade partier, fackliga organisationer eller
statsapparat och gjorts till officiell politik. Därmed riskerar de att lösryckas från
sitt ursprung, kvinnorörelsens gräsrötter, som efter omprövning kanske utveck
lat nya ideer. Kvinnorörelsen är heller inget enhetligt varken idemässigt eller
som grupp betraktat. Det är här U1rike Prokops tankar om lösryckta strategier
skall placeras in (se under rubriken Livssammanhang i kapitel 3).

4.2 Manlig dominans och personlighetsstrategier
på individnivå

Kvinnoförtryckets uttryck på den mellanmänskliga nivån betecknar alltå Eva
Ethelberg som mansdominans, och hennes inspirationskälla till detta är teorier
av Hanne Haavind och Harriet Holter. Uttrycket manlig dominans uttrycker en
aspekt på relationen mellan män och kvinnor. Den är alltså ingen egenskap hos
män. Arbetsdelningen mellan män och kvinnor har gett upphov till en asymmetri
vad gäller makt och inflytande. Denna asymmetri för med sig att kön i sig blir
en kategori för maktfördelning (Ethelberg 1983 s 24). Det är i mötet mellan
kvinnor och män som kvinnligheten och manligheten får gestalt, och det är så
ledes mansdominansen i dessa relationer som kvinnor har att förhålla sig till på
ett personligt plan.

Kvinnlighet är enligt Haavind inte något absolut utan utvecklas i samspelet
mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Haavind menar att det ser ut som om
detta sociala förhållande har förändrats från öppet försvarat och rättfärdigat till
ett dolt dominansförhållande. Kvinnlighet är en social värdering aven kvinnas
sätt att förhålla sig till sin omgivning som kvinna. Kvinnor bestämmer inte själ
va när och i vilken grad deras kön har betydelse för hur de uppfattas och be
döms som personer. Kvinnligheten kan vara både positiv och negativ. Eftersom
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könstillhörigheten är en viktig del av identiteten söker både män och kvinnor
få en positiv bekräftelse på sitt kön i deras inbördes samspel (Haavind 1980).

Den positiva kvinnligheten i vårt samhälle med dess egalitära ideologi bidrar
till att kvinnor försöker dölja ojämlika och förtryckande relationer. Det är ett
samspel mellan man och kvinna, där kvinnan accepterar underkastelsen och vins
ten är den personliga bekräftelsen. Positiv kvinnlighet är därför detsanuna som
en dold underordning, att få det som är ojämlikt att se likvärdigt ut. I det posi
tiva kvinnliga och det positiva manliga samspelet framstår det kvinnliga och
manliga som positiva egenskaper hos de involverade personerna. Kvinnors
kvinnlighet värderas alltså efter på vilket sätt de underordnar sig män (Haavind
1980).

Den negativa kvinnligheten är den som verkar i motsatt riktning genom att
på olika sätt göra den manliga dominansen synlig. Den kan ha två former. I den
första visar kvinnan upp den synliga underordningen i form av passivitet och
beroende. I den andra visar kvinnan upp en synlig dominans. Hon gör uppror
eller protesterar. Dessa former av negativ kvinnlighet är problematiska för både
mannen, kvinnan och omgivningen (Haavind 1980).

Vad som är positivt kvinnligt och manligt har alltså förändrats. Det är inte
längre positivt kvinnligt att vara alltför passiv och hjälplös även om heller inte
synliga uppror uppskattas. Positiv kvinnlighet avspeglas i förhållningssätt till
män och det innebär en underordning samtidigt som denna döljs. Det ojämlika
konuner att framstå som likvärdigt. Positiv manlighet innebär analogt att män
bevarar sin makt och överordning i relation till kvinnor samtidigt som detta
döljs. I det positiva ligger ett påstående om att män och kvinnor gemensamt bi
drar till att etablera sådana relationer och upplever dem som ömsesidigt bekräf
tande (Bengtsson 1985 s 31).

Eva Ethelbergs (1983) utgångspnnkt är att vid någon tidpunkt i en flickas liv
måste hon ta ställning till den manliga dominansen, och den lösning hon väljer
har personlighetsmässiga konsekvenser. Mansdominans är en viktig del av verk
ligheten som hon måste tillägna sig som medlem av samhället, även om hennes
egen far verkar bestämma minst i familjen. Det blir en motsättning mellan själv
känsla och realitetsuppfattning även om den inte är medveten, och flickan måste
hitta sin lösning på detta dilemma. Ethelberg kan inte föreställa sig att någon
kvinna på det personliga planet undgår att lösa detta och att hennes person
lighetsstrategi kommer att avspegla sig i hennes aktuella relationer med män.

Med utgångspnnkt från Haavinds tre kategorier om kvinnlighet har Ethel
berg nndersökt hur kvinnors personlighet påverkas av den manliga dominansen
och prövar tre personlighetsstrategier som kan sammanlänkas med Haavinds tre
kvinnlighetskategorier. Hon menar att dessa personlighetsstrategier utvecklas i
motsättuing mellan självkänsla och realitetsuppfattning om manlig dominans.
Hon karakteriserar de tre identifierade personlighetsstrategier enligt följande:
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Personlighetsstrategi I baseras på förträngning av det ena ledet i motsätt
ningen mellan självkänsla och realitetsuppfattning, nämligen den manliga domi
nansen, dvs ett personlighetsmässigt och mellanmänskligt osynliggörande av
manlig dominans. Denna form av kvinnlighet är den mest önskvärda och posi
tiva utifrån samhällets jämlikhetsideologi som fungerar genom förtigande, om
tolkning och osynliggörande av fakta. En kvinna med denna personlighetsstrategi
kan inte erkänna manlig dominans och ingår därför i samspelet med männen på
ett sådant sätt att dominansrelationen inte bara osynliggörs ntan också upplevs
av parterna som bekräftelse på positiva egenskaper hos dem båda - nämligen
positiv kvinnlighet respektive positiv manlighet (Ethelberg 1985 s 8).

Personlighetsstrategi II baseras på överanpassning till kvinnoidealet (I)
mot bakgrund av fokuseringen på manlig dominans i motsättningen och den
därav följande låga självkänslan. Den innebär passivitet och beroende vilket
synliggör den manliga dominansen, men förs av kvinnorna tillbaka på deras
egen otillräcklighet. Kvinnor med denna personlighetsstrategi bemöter jämlik- .
hetsideologin med dess osynliggörande av manlig dominans genom uppenbar
underkastelse. Den upplevs därför som problematisk - både av kvinnan själv
och hennes omgivning (Ethelberg 1985 s 8).

Personlighetsstrategi III baseras på protest eller uppror. Flickor och
kvinnor med denna personlighetsstrategi kan omfatta motsättningen mellan
självkänsla och realitetsuppfattning i dess helhet utan att behöva fokusera eller
förtränga den ena delen. De kommer därför oftast att synliggöra manlig domi
nans genom att protestera mot den eller själva dominera. Denna personlighets
strategi upplevs som besvärlig och problematisk av omgivningen, men också av
kvinnan själv eftersom hon vet att hennes ifrågasättande av jämlikhetsideologin
uppfattas mer som problemskapande än som problemmedvetenhet (Ethelberg
1985 s 8).

Ethelberg betraktar dessa tre personlighetsstrategier som kvinnospecifika
former av allmänna förtrycksreaktioner. Det innebär att de också skulle kunna
återfinnas som reaktioner på klassförtryck eller rasförtryck. Hon menar också
att strategierna bara är en aspekt av kvinnors och flickors personlighet. Det
handlar alltså om tre personlighetsstrategier, inte om tre olika kvinnor. Vid vik
tiga händeiser i livet som innebär stora omställningar kan en kvinna mycket väl
byta personlighetsstrategi.

Dessa personlighetsstrategier kan vara en hjälp för att avslöja den manliga
dominansen och därmed kvinnoförtrycket. De visar att det finns ett samband
mellan kvinnoförtryck på samhällsnivå, manlig dominans och kvinnors person
lighetsstrategier. Det blir också mycket tydligt att kvinnor förhåller sig mycket
olika till sina villkor. Det går inte att påstå att kvinnor reagerar, tänker eller
handlar på bara ett enda bestämt sätt. I förlängningen av sitt arbete med person
lighetsstrategierna ser Ethelberg ett samband med andra förståelse- och hand-
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lingsstrategier som kvinnor har gentemot andra förhållanden i tillvaron än
mansdomioansen. Hon tänker sig att man behöver finna typiska förståelse- och
handlingsstrategier hos kvinnor med respektive strategi r, Il och m. På längre
sikt borde det gå att komma underfund med hur en bestämd förståelse- och
handlingsstrategi hänger samman med en bestämd personlighetsstrategi både i
allmänhet och hos en bestämd kvinna (Ethelberg 1985).

4.3 Manlig dominans och förhållanden mellan kvinnor
på mellanmänsklig nivå

Om vi utgår ifrån att det finns ett strukturellt kvinnoförtryck i vårt santhälle
har kvinnor att förhålla sig till den manliga dominansen. Som framgått ovan
kan de för sin egen del utveckla olika typer av personlighetsstrategier, alltifrån
att markera en tydlig underordning gentemot män till att visa öppen protest.
Det är emellertid viktigt att påpeka att alla kvinnor inte går omkring och känner
sig förtryckta eller underordnade män. De har ju också var och en hittat något
slags lösniog på detta dilemma. Det är också så att man näppeligen kan påstå att
alla kvinnor är underordnade den man de står i en nära relation till, exempel
vis sin make eller sambo. En kvinna kan i det sammanhanget vara den domi
nanta, den som har mest att säga till om, men hennes dominans måste i så fall
förklaras med hennes personliga egenskaper och inte med att hon har ett makt
system i ryggen som fört henne till den positionen. Det avgörande är emeller
tid att hennes sätt att förhålla sig till andra människor påverkas av det genom
gående draget av mansdominans i samhället. Detta har då också betydelse föl'
hur kvionoruppträder mot varandra. Hanne Haavind (1982b) har med referens
till bl a Rosabeth Moss Kanter (1977) vidareutvecklat sioa tankar om mansdomi
nans och kvinnlighet till att också beröra vilka premisser detta ger för förhål
landet mellan kvinnor. Hon urskiljer fyra olika möjliga premisser. Gerd Lind
gren (1983) som tillämpat dessa på relationer mellan kvinnor i ett mansdomi
nerat verkstadsföretag benämner dessa premisser "anpassningsstrategier". (Dessa
anpassniogsstrategier är inte desamma som de jag kommer att använda i kapitel
10.) Det är alltså strategier som utspelas på den mellanmänskliga nivån

Den första strategin innebär att kvinnor försöker uppträda som män. De
vill inte erkänna att det är något speciellt med dem beroende på att de är kvinnor,
och de samarbetar och konkurrerar som män. Dessa kvinnor ställer lojalt upp i
mansorganisationer som politiska partier och fackföreningar. De tar avstånd
ifrån att kvinnor på något sätt skulle särbehandlas eller att kvinnor skulle bilda
egna sammanslutningar av något slag. De kan istället nedvärdera rent kvinnliga
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gemenskaper. Grunden för att inte själv delta i en kvinnogemenskap är att de
uppfattar sig som annorlunda än andra kvinnor och troligvis anser att de inte är
utsatta för någon diskriminering. De tar avstånd från andra kvinnor som utnytt
jar sig av sitt kön eller kräver speciella hänsynstaganden. De kan ha en intresse
gemenskap med andra kvinnor med samma åsikter men gemenskapen mellan
dem prioriteras inte. Det handlar också om att skapa individuella positioner för
de kvinnor som klarar av att konkurrera med män (Haavind 1982b s 410).

I Gerd Lindgrens studie (1983) företräddes denna strategi av kvinnor som
arbetade rent rumsligt på avstånd från andra kvinnor och hade begränsade rela
tioner med andra kvinnor. De utmanade genom att betrakta sig somjäm1ika med
männen och att arbeta på manliga domäner. Oftast utvecklades en process, som
innebar att dessa kvinnor återfördes till en traditionell ordning som i slutänden
ledde till att de lämnade arbetsplatsen. Därmed fastställdes underordnande!.
Lindgren (1985 s 64) benämner dessa kvinnor "konformister" och problemet för
dem är de informella systemen i organisationen. Dessa kvinnor försöker fram
hålla sin likhet med majoriteten dvs männen och framställa sig som undantag
då de samtidigt markerar avstånd till andra kvinnor. Denna konformiststrategi
är en strategi mot könsmaktssystemet, men om kvinnan skall lyckas måste hon
vara mycket kompetent och övertygande gentemot sina överordnade. Det finns
också kvinnor som kompenserar sin besvikelse i den konformistiska strategin
med att efterleva formella regler. När de inte kan få grepp om könsmaktssy
stemets informella regler söker de sig till de enda fasta regler som finns. De
blir "ritualister", isolerar sig i sina arbetsuppgifter, lever upp till de formella
krav som ställs på dem och har därmed gått över till strategi nummer två.

Den andra strategin inriebär att kvinnor försöker konkurrera och sam
arbeta som kvinnor och skaffa sig värde genom all knyta sig till en man. De
handlar innanför kvinnlighetens gränser. De respekterar männens mål och gör
dessa gällande även för sig själv. Antagonism mellan kvinnor kan då också ut
vecklas på grund av att de blir offer för konflikter mellan män. Detta leder lätt
till att kvinnor blir isolerade från varandra och eventuellt upprättar exklusiva
tvåpersonersförhållanden till någon utvald samt att de tar avstånd från en
organiserad kvinnogemenskap (Haavind 1982b s 411).

I Lindgrens studie (1983) kunde denna anpassning gestalta sig så att en enda
kvinna etablerade sig i en manlig arbetsgrupp. Hon kunde erbjuda männen vissa
fördelar. Hon, som kvinna, var den som kunde protestera mot för högt arbets
tempo och dålig arbetsmiljö, som också kom männen tillgodo. Hon blev en form
av nedre gränsvärde. Den här kvinnan var ofta välsedd bland männen. De tog
hand om henne. Hennes relationer till kvinnliga arbetskamrater var i det närmas
te obefintliga. En sådan kvinnas agerande som "kvinnlig" kvinna garanterade
att hon underordnade sig. Hon försöker t ex få beskydd av männen genom att
inte uppträda på något hotfullt sätt (Lindgren 1985 s 65). Hon kan uppträda
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som "modem", "förförerskan" eller kanske den lilla rara "maskoten" i den man
liga majoriteten och vädjar därmed med hjälp av sin kvinnlighet och särart.
Hon kan också vända könsmaktsystemet till sin fördel och direkt söka beskydd
hos chefer och överordnade.

Den tredje strategin innebär att kvinnor försöker undgå att konkurrera
både inbördes och med män för att uppnå männens mål då det är något annat
som är värdefullt för dem. Detta andra har att göra med de möjligheter, an
svar och bördor som följer av deras faktiska situation och av det förhållandet
att de är kvinnor. Gemenskapen mellan kvinnor blir defensiv. Denna samman
hållning kan vara en grundval för makt och inflytande men alltid över ett be
gränsat område som är underordnat. Utifrån kan denna kvinnliga gemenskap
uppfattas som hemlighetsfull. Den kan ge upphov till föreställningar om att
kvinnor är starka och farliga, vilket baseras på fruktan att de skall utmana makt
förhållandendet mellan kvimlOr och män (Haavind 1982b s 412).

I Lindgrens studie exemplifieras denna strategi aven grupp kvinnor med
mycket likvärdiga och "lämpliga" kvinnojobb. Deras gemensamma projekt var
att underlätta och göra det trevligt för förmannen. Han kunde vädja till deras
hjälp och de ställde upp. De blev en kollektivmamma för honom och motpresta
tionen var att han var rättvis. Ytterligare segregering i deras arbete var inte möj
lig. De var redan i slutänden av processen. Enligt Lindgren (1985 s 67) är ett sätt
att undanröja könsmaktsystemet att helt ignorera det genom att fly från proble
matiken, antingen genom att lämna arbetsplatsen eller bli placerad tillsammans
med andra kvinnor eller ett individuellt helt oberoende arbete. Det är en rent
rumslig segregering där man försöker upphäva könsmaktsystemets direkta in
verkan.

Den fjärde strategin kan karakteriseras som offensiv solidaritet. Gemen
skapen grundas på en kollektiv omdisponering av mål-medelrelationen och en
ömsesidig förståelse för det motstånd man möter. Det kan emellertid uppstå
motsättningar mellan kvinnor på grund av oenighet om hur man skall gå till
väga. Det finns inga färdiga lösningar. Meningsmotståndare kan lätt tillvitas att
de driver en linje som överensstämmer med den första eller tredje strategin
(Haavind 1982b s 413).

Denna strategi kunde Lindgren inte finna bland kvinnorna i sin studie. Dessa
kvinnor arbetade också i underordnade ställningar på en mansdominerad arbets
plats och hade kringskurna möjligheter att finna varandra som grupp. "Deras
inbördes relationer hotade ständigt att brytas upp. I detta gemena spel, där män
nen och kvinnorna är varandras möjligheter och begränsningar, har kvinnornas
insatser lägre värde" konstaterar Lindgren (1983 s 65).

Enligt Lindgren (1985 s 68) får könsmaktsystemet och de strategier kvinnor
tillämpar specifika utfall i olika klasser. Det får alltså varierande personliga
konsekvenser. Arbetarkvinnorna drabbades av fysisk förslitning och deras "pro-
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tester" blev enbart betraktade som arbetsskador som löstes genom omplacering,
deltidsarbete, förtidspension etc. De kvinnliga tjänstemtinnen drabbades mer av
psykiska konsekvenser och tog sig uttryck i en tydligare protest via fack- och
kvinnorörelseengagemang.

4.4 Kvinnogemenskap och strategier mot kvinnoför·
tryck och mansdominans på mellanmänsklig nivå

Hanne Haavinds strategier som relaterats ovan visar hur kvinnor svarar på det
allmtinna kvinnoförtryck och den mansdominans de möter. Kvinnor utvecklar
speciella förhållningsstitt och dessa omfattar inte bara hur de upptrtider mot mtin
utan också hur kvinnor bemöter varandra. Det tir alltså inte på något stitt sjtilv
klart att ett strukturellt förtryck som definitionsmtissigt drabbar alla kvinnor
resulterar i att kvinnor gemensamt möter detta förtryck. För det första tir det
inte alls stikert att de på ett medvetet plan uppfattar förtrycket. För det andra
kan de vtilja en högst personlig lösning som kan synas fördelaktig för dem
sjtilva. Relationerna mellan kvinnor blir, om vi ser till Hanne Haavinds strate
gier, i de två första fallen att kvhmorna isoleras och försöker spela på mtinnens
villkor på olika stitt. De leder inte till att kvinnor respekterar varandra för att
de tir kvinnor; tvlirtom kan de se varandra som rivaler. Den tredje strategin,
dtir kvinnor har en gemenskap, bygger på att kvinnokollektivet tir defensivt.
Likheten mellan kvinnor tir viktig och detta rtittviseideal uppfattas positivt, men
kan också vtindas till något negativt dtir kvinnor bevakar varandra och inte till
låter någon att komma upp sig. Det kan utvecklas till en Jantelag.

Detta kan leda tanken till att det tir omöjligt att samla kvinnor och skapa ett
motstånd, och att de förtindrlngar som skett till kvinnors fördel har de fått till
sktinks tack vare enskilda, ktinda kvinnors kraftfulla agerande och förutseende
mtin. Yvonne Hirdmans exempel på kvinnorörelsens strategier motstiger dock
detta. Hur skulle då en motståndsstrategi kunna se ut på den mellanmtinskliga
nivån, den som motsvarar Hanne Haavinds sista strategi? Ett exempel kan Berit
ÅS (1981) "9-punktsstrategi för organisering av kvinnor - till framgång" ut
göra. Hennes strategi har inspirerat den nya kvinnorörelsen och kan, skulle jag
tro, i olika delar återfinnas i tidigare generationers aktiva kvinnokamp om man
retrospektivt granskar den. Det tir alltså inte en strategi dtir någon betraktare
utifrån satt en etikett på en aktion som företagits utan ett beprövat stitt att arbeta
på som ÅS rekommenderar andra kvinnor att ta till sig och anvtinda. Det tir en
motståndsstrategi för kampanjer och aktioner som skall möta kvinnoförtryck
och mansdominans. ÅS relaterar den till sammanhang hon deltagit i eller ktinner
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till exempelvis "Kvinnopolitisk Aksjon foran Stortingsvalget i 1977", "Kvinner
for Fred" eller "Kvinner mot EF".

Strategin går ut på att kvinnor skall sluta sig samman och organisera sig. De
skall göra upp en plan som inleds med att målet formuleras. För att den gemen
samma innebörden i detta skall bli helt klart måste de som är involverade skapa
sig en gemensam uppfattning av hur verkligheten ser ut, t ex vilken form det
personliga förtrycket har. Mansdominansen kommer, menar ÅS, till uttryck i t ex
de typologiserade härskartekniker hon identifierat. De handlar om

att kvinnor blir osynliggjorda,
att kvinnor blir förlöjligade,
att kvinnor undanhålls information och
att kvinnor dubbelbestraffas.
Det spelar alltså ingen roll vad de än gör. Det blir ändå fel och de påförs

dessutom skam och skuld för legitima handlingar (Ås 1981 s 42-73). Den metod
kvinnor bör välja för att genomföra sitt mål kan i och för sig vara ovanlig,
menar ÅS, men måste ändå vara genomtänkt, så att ingen efteråt fördömer
formen, när det är budskapet som är viktigt. ÅS (1981 s 138-148) summerar
den strategi hon rekommenderar i följande teser:

1. Försök att komma fram till en historisk förutsättning, en vana, ett sätt som kvinnor på
just den platsen har använt tidigare fOr att mobilisera kvinnor. Det kan vara en typ av
frågor som traditionellt samlat kvinnor i hela landet eller just på den enskilda orten.

2. Ha ett konkret mål och använd sätt att arbeta på som är konkreta och som ligger nära till
hands for kvinnor.

3. Låt aldrig någon bära bördorna och ansvaret ensam. Välj en trojka. Det sker ofta något
oförutsett i kvinnors vardag som gör att de tvingas till omdisponeringar och inte kan full~

följa en uppgift som de tänkt sig.
4. Låt ledarskapet rotera. Dels är det svårt för kvinnor att binda upp sig i denna typ av fnnk

tion någon Hmgre period dels får många möjlighet att tråna sig i ledarskap.
S. Sått aldrig igång kvinnopolitiska aktioner utan att det finns en fast tidsram, inte för lång

men heller inte för kort. Det är svårt att föreställa sig vad som kommer att hända om ett
eUer ett och ett halvt år och uppgiften måste avgränsas därefter.

6. Organisationsstrukturen bör anpassas till den politiska uppgiften. Detta är ofta de etable
rade organisationernas svaghet inför korta aktioner etc.

7. Mobilisera aldrig kvinnor för annat än framgång, vilket innebär att det mål som ställs upp
måste vara realistiskt. Kvinnor sporras sällan av enbart motstånd, utan de behöver någon
fonn av uppmuntran eller framgång.

8. Ha alltid en teori ~ en modell- för arbetet, t ex om den mobilisering man vill få till stånd
skaU bygga på opinionsledare eUer på gräsrötternas nätverk. Att ha en modell innebär
också att den kan utvärderas efteråt.

9. Skriv ner handlingsplanen, som skall vara genomtänkt och som skall vara din och grup~

pens egendom. Låt den vara hemlig. Däremot bör utspelen vara öppna och tillgängliga
för alla.

Inledningsvis till avsnittet om strategier konstaterades att kvinnoförtrycket
återfinns och tar sig skilda uttryck på olika nivåer, och genomgången av olika
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strategier visar denna koppling mellan nivåerna. Den av Ås konkret utarbetade
motståndsstrategin på mellanmänsklig nivå kan t ex sättas i relation till strategier
på samhällsnivån. ÅS strategi kan då närmast placeras in i det fack som Rita
Liljeström betecknar "Offensiv kvinnokultur". Den offensiva kvinnokulturs
strategin ifrågasätter likhetsideologin som vägen till jämställdhet. Att bli lika kan
nämligen på goda grunder misstänkas innebära att kvinnor tvingas att utplåna
sin kvinnlighet och helt uppslukas aven manlig kultur. Det handlar istället om
att göra den kvinnliga särarten offensiv. I Yvonne Hirdmans schema över genus
systemet motsvaras ÅS strategi av D-strategin som varken accepterar principen
att "mannen är norm" eller att "könen må ej blandas". D-strategins mål är snarast
könsfrihet eller den androgyna människan. Ås motståndsstrategi kan också rela
teras till individnivån och de personlighetsstrategier kvinnor utvecklar. Den kan
då jämföras med den av Eva Ethelberg identifierade personlighetsstrategi som
öppet visar protest eller uppror mot mansdominansen.

Det går alltså att på olika nivåer identifiera en typ av strategier, som har det
gemensamt att de är en typ av frigörelse- eller motståndsstrategier som riktas
mot ett strukturellt könsmaktsystem och manlig dominans. Dessa frigörelse
eller motståndsstrategier bygger genomgående på att kvinnor agerar aktivt och
öppet, antingen som individer eller tillsammans i organiserad form på nationell
nivå alternativt genom spontant anordnade aktioner på lokal nivå. Strategier
återfinns på olika nivåer, och strategierna på gruppnivån och samhällsnivån
fordrar att de bärs upp av enskilda kvinnor. Tappar strategierna fästet på
individplanet övergår de till att bli den typ av lösryckta strategier som Ulrike
Prokop talar om. I genuina feministiska strategier måste det alltså finnas en
koppling mellan olika nivåer.

Det finns inslag av denna typ av frigörelse- eller motståndsstrategier i 1980
talets Sverige, men i jämställdhetspolitiken på samhällsnivå omsätts den i en
likhetsideologin. Denna strategi tar sig uttryck i en könsneutralitet och har som
utgångspunkt att kvinnor egentligen eftersträvar att bryta in på männens om
råden, men att en förlegad syn och diverse organisatoriska förhållanden hind
rar dem. Utanför jämställdhetspolitiken, men fortfarande på samhällsnivån, är
de existerande strategierna mer passiva och underförstådda och präglas aven
likhetsideologi där maktrelationen döljs. Frågan är om de inte egentligen har ett
särartsperspektiv som glider mellan en ren särartsstrategi och en komplement
strategi Ufr figur 4.2) men inte framställs så. Vilka strategier omfattar då en
skilda kvinnor? Hur kan de konkret utläsas i kvinnors vardagliga gärning? Innan
jag försöker besvara och diskutera dessa frågor måste emellertid min empiriska
studie presenteras (kap 6-9).
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4.5 Kön och klass flätas samman i kvinnors strategier

De teorier om kvinnors strategier som utvecklats inom kvinnoforskningen under
de senaste decenniet har fokuserat intresset på strategier riktade mot mansdomi
nans och kvinnoförtryck. Teorierna har genomgående som utgångspunkt att
kvinnoförtrycket är strukturellt betingat och detta stryks under genom att denna
struktur benämns den könsbestämda maktstrukturen, den könsrelaterade makt
strukturen, könsmaktsystemet eller patriarkatet. Det sista begreppet framhäver
att män är överordnade och i det finns också inbyggt att vissa män är överord
nade andra män. De övriga begreppen markerar att det är fråga om ett makt
system mellan könen. Det finns också forskare som vill ha ett neutralare be
grepp att utgå ifrån, som mer vill framhäva båda könens delaktighet i en sam
handling, att det intressanta är relationen mellan könen och att kvinnlighet och
manlighet är relationella begrepp som alltså inte kan stå för sig själva. För detta
syfte har begreppen genussystem (gender system) och genuskontrakt utvecklats,
vilka inte definitionsmässigt kan tillskrivas ett kvinnoförtryck utan snarare ett
ordnande av könen i det samhälleliga varat, som sedan får specifika utfall i olika
kulturer, klasser och historiska perioder. Begreppet könsroller täcker också upp
detta ordnandet av könen, men könsrollsbegreppet är individorienterat och anses
nu som ett ytligt och statiskt begrepp genom att en könsroll uppfattas som något
en enskild individ socialiseras in i och det har inte det strukturellt betingade
kvinnoförtrycket som teoretisk bas (jfr Bengtsson & Frykman 1987 s 23-26).
Det är ett begrepp som användes innan de nyare patriarkatsteorierna utveck
lades.

Därtill kan läggas de teorier som tar upp att mäns överordning och kvinnors
underordning hanteras på olika sätt i skilda historiska perioder. För närvarande
finns en starkjämlikhetsideologi, som innebär att könens över- / underordnande
relation döljs, och detta präglar vad positiv kvinnlighet och positiv manlighet
kommer att stå fOr. Att dölja ojämlikheten blir ett gemensamt projekt för man
nen och kvinnan, ett projekt som båda parterna från olika utgångspunkter tycker
de har mest att vinna på.

Om den teoretiska utgångspunkten är att det finns ett könsmaktsystem där
männen är överordnade blir slutsatsen att detta maktsystem alltid är en ram för
kvinnors handlande, även om de själva inte känner sig personligen förtryckta.
Det blir en del av de ideologiska villkor som kringgärdar kvinnors handlande.
Men kvinnors handlande styrs inte bara av att de måste förhålla sig till mäns
makt utan också av andra faktorer som förvärvsarbetets karaktär, barn, boende
förhållanden (som exempel på materiella villkor) och personliga kvalifikationer
som psykisk balans, självuppfattning etc (som exempel på psykosociala villkor).
I den här föreliggande studien är syftet att försöka ringa in i vilken riktning
kvinnors handlande rör sig i ett vardagligt sammanhang, där fokus inte bara är
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på mansdominansen utan på ett bredare spektrum av faktorer. Mer preciserat
handlar det om att identifiera skilda sätt att organisera vardagslivet mot bak
grund av specifika förhållningssätt till arbetsplats - förvärvsarbete och bostad
- hemarbete, fri tid.

Utifrån livsformsteorin kan en hypotes formuleras som går ut på att kvin
nors liv är olika och beroende av Iivsformstillbörighet, vilket självfallet präg
lar deras handlande. Utifrån de feministiska strategierua mot mansdominans kan
en hypotes formuleras som går ut på att det finns ett specifikt kvinnligt sätt att
handla på som präglas jnst av att kvinnor är strukturellt underordnade, vilket
styr in deras handlande i vissa banor. Därmed kan livsformsanalysen kritiseras
för att den inte tar hänsyn till det strukturella kvinnoförtrycket. De feministiska
strategierna kan på motsvarande sätt kritiseras för att de inte tar tillräcklig hän
syn till att kvinnor lever under olika villkor, i olika livsformer eller klasser. Det
är en utmanande uppgift att pröva om dessa båda ansatser kan kombineras 1.
Och som tidigare angetts är min arbetshypotes att kvinnor i skilda livsformer
utvecklar specifika strategier, i vilka det finns gemensamma drag. Har alltså
kvinnor i skilda klasser eller livsformer olika strategier och i vad mån har dessa
strategier gemensamma drag som kan kopplas till just att de är kvinnor? Strate
giernas innehåll och utformning borde kunna avläsas i vardagens organisation
som är livsformsteorins utgångspnnkt, och som också finns som en viktig be
ståndsdel i de feministiska strategierna även om det inte uttalas.

4.6 Tids- och rumsdimensionen i kvinnors strategier

I kvinnors handlande finns oundgängligen en tids- och rumsdimension som jag
i min studie vill försöka uppmärksamma. Erbjuder teorier om de feministiska
strategierna en möjlighet att identifiera dessa dimensioner? Vid en närmare
granskning framkommer att tidsaspekten - när och hur länge något inträffar
- är en viktig beståndsdel i strategidiskussionen. För det första har strategiernas
innehåll växlat mellan olika decennier såsom Yvonne Hirdman visar. Det finns
också ett tidsmässigt samband mellan strategier på olika nivåer. Det enklaste är

1 Detta är i och för sig inget nytt utan är den klassiska frågeställning som marxistiskt in
spirerade feministiska forskare prövat i olika sammanhang. Den marxistiska teoribildningen har
inte könsproblematiken som grundbegrepp utan betraktar kvinnors underordnande som en del
av klassfdrtrycket. Det har lett fram till olika teoretiska f6rsök att förklara kvinnofårtrycket som
dels går ut på att komplettera marxismen, dels att kombinera marxismen med feministisk teori
bildning och även efterlysa en helt ny teoribildning. Se t ex diskussionen i "Feminism och
marxism. En förälskelse med förhinder" (Ganetz m fl 1986) eller diskussionen om hemarbetet
och om det är mervärdesskapande, "the domestic labour debate" (t ex Secombe 1974, Molyneux
1979, Barrett 1982 och Redchift 1985).
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att tänka sig att en viss typ av strategi kommer till uttryck samtidigt, alltså vid
samma tidpunkt, på olika nivåer. Men det kan också tänkas förekomma med viss
fasförskjutning. En strategi kan börja finna form på individnivån och efterhand
sega sig upp och så småningom slå igenom på gruppnivån och samhällsnivån.

Att tiden är en viktig faktor märks tydligt i Berit Ås motståndsstrategier.
Hon pekar på att det måste finnas en fast tidsram, varken för lång eller kort, för
en planerad aktion och hon nämner att den inte bör vara längre än ett och ett
halvt år, eftersom det är svårt för kvinnor att föreställa sig vad som kan hända
därefter. En strategi med klart uttalad målsättning måste alltså tidsplaneras med
hänsyn tagen till kvinnors möjligheter att genomföra den.

I Gerd Lindgrens studie från verkstadsföretaget kommer också tidsaspekten
fram när hon visar hur kvinnor t ex använder strategin "att betrakta sig lik
värdiga med männen", men hur de efter en tid övergår till en annan strategi; i
det här fallet återbördades de till ordningen, dvs kvinnors underordning. Där
efter utvecklar de nya typer av strategier utifrån sina nya positioner. Beroende
på omständigheterna är det alltså möjligt för kvinnor att tillämpa en viss strate
gi en viss period av sitt liv och att därefter byta eller tvingas byta till en annan.
Tanken på växlingen av strategier som ett kvinnligt kännetecken är frestande.
Eva Ethelberg påpekar också att hennes personlighetsstrategier inte kan sättas
som etiketter på enskilda kvinnor, eftersom deras strategier just kan växla
mellan olika faser i livet. Här återkommer att kvinnor handlar allt efter om
ständigheterna, och här kommer tidsaspekten igen.

På vilket sätt är dessa strategier rumsligt förankrade och har rummet - var
något inträffar - överhuvudtaget någon betydelse? För att fungera som genuina
feministiska strategier konstaterades tidigare att strategierna måste ha ett fäste
på individplanet, alltså att de bärs upp av enskilda kvinnor för att efterhand om
sättas på mellanmänsklig nivå och samhällsnivå. I detta finns också en rumslig
koppling som konkret uttryckt innebär, att om en kvinna personligen omfattar
en viss strategi omsätter hon den tillsammans med andra i sin närmiljö eller
söker bekräftelse på den lokalt. Nästa steg är att denna strategi börjar omfattas
mer al1mänt på samhällsnivån.

För att åter ta upp Berit ÅS motståndsstrategier på mellanmänsklig nivå kan
konstateras att de som grundprincip har närhet; både geografisk/rumslig och
ideologisk. För att genomföra en lyckad aktion, vilket är målet, bör formen av
passas till platsens tradition, alltså hur kvinnor just i den orten eller bygden
brukat göra. Det innebär en rumslig förankring. Närhet mellan kvinnorna, både
ideologiskt och rumsligt, är nödvändig om modellen med ledarskap i form av
en trojka och rotation inom trojkan skall vara möjlig att genomföra.

Gerd Lindgren beskriver hur kvinnor utvecklar olika strategier i förhållande
till könsmaktsystemet, och hur de tvingas att överge strategier som attackerar
detta system öppet till förmån för strategier som accepterar det. Ofta är gången
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den att kvinnorna frän att ha varit de kvinnliga undantagen i mansdominerade
arbetsuppgifter slutligen hamnar i kvinnotypiska arbetsuppgifter tillsammans
med andra kvinnor. I och med det kommer kvinnorna samman även rumsligt
t ex på en förpackningsavdelning i en industri, vilket uppenbart är en förutsätt
ning för att de också skall börja agera mer samlat som en grupp. "Det kan ju
verka paradoxalt men förutsättningen för att kvinnorna inom den mansdomi
nerade organisationen skall kunna bjuda motstånd i könssegregeringen är just
att segregeringsprocessen avsätter sig i ett mönster där deras erfarenhetslikheter
dras samman rent rumsligt" (Lindgren 1985 s 67). Genom att arbeta mycket
ntlra varandra och med likartade arbetsuppgifter får alltså kvinnor ltltt för att
trtlffas och dryfta gemensamma angeltlgenheter. Även Mr är alltså den rumsliga
dimensionen av avgörande betydelse. Detsamma kan iakttas hos de karritlrin
riktade, framgångsrika kvinnorna, som har en strategi som innebtlr att de inte
erktlnner skillnaderna mellan kvinnor och mtln och som ger sig i kast med
arbetsuppgifter utifrån en manlig norm. Det innebtir oftas också att de rent
rumsligt arbetar på avstånd från andra kvinnor. Den rumsliga segregeringen av
könen hmger ihop med "istlrhållandets lag" och kan ses som en förutstlttning för
att det manliga legitimeras som norm.

Såvtll den tidsmtlssiga som den rumsliga dimensionen synes vara betydelse
fulla i strategiutformningen, tlven om de i sig tlr föga uppmtlrksammade i de
feministiska strategierna.
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Kapitel 5

Rum och tid ur en feministisk·
geografisk synvinkel

I ett geografiskt perspektiv har det sitt intresse att studera hur människor påver
kar den fysiska omgivningen/rummet och vice versa. Rummet kan definieras på
olika nivåer och mer eller mindre abstrakt, men företrädesvis används dess högst
konkreta form nämligen det som är möjligt att se och ta på. Ett viktigt och domi
nerande instrument för att registrera denna rumsliga påverkan utgör kartan. Ett
kvinnoperspektiv på denna klassiska geografiinriktning för tankarna till en
kartografi som inriktas på att ta upp kvinnorelevanta teman. Det har också publi
cerats några kartserier med ett sådant innehåll t ex om äktenskap, moderskap och
arbete (Seager & Olsen 1986, Gibson & Fast 1986, Shortridge 1987, Forsberg
1989 s 57).

Att anlägga ett könsperspektiv på rummet eller den fysiska omgivningen kan
i en första fas innebära, att man letar efter hur män respektive kvinnor format
och påverkat rummet och söker skilinaderna dem emellan. Anläggningar av
olika slag har ofta lång livslängd och präglar en fysisk plats i det mänskliga
samhällsbyggandet långt efter att de var en del i ett aktuellt socialt skeende. Det
är också utan tvekan så att rummet i detta perspektiv blir oerhört mansdomi
nerat, nästan en helt manlig skapelse. Undantaget är den inre miljön i bostäderna
där kvinnornas domäner tar vid. Ett kvinnoperspektiv innebär att i varje fall
mentalt ställa sig på kvinnornas plats i samhället, och då framträder detta rum
som kanske inte något kvinnor skapat men som de är brukare av. Inbyggt i den
rumsliga strukturen finns de rådande värderingarna och även de roller kvi1l1lor
och män väntas ha i samhället, stundom med stor eftersläpning. r ett patriarkalt,
hierarkiskt samhälle kan vi alltså förvänta oss att den manliga makten omsatt i
platser och byggnader som resultat visar upp en sammansmältning av manlig
makt och rummets fysiska gestaltning. Den kvinnoforskning som hittills be
drivits har mestadels enbart haft indirekt rumslig anknytning, och det öppnar
sig därför ett utmanande forskningsfält för den som vill granska de villkor den
manliga hegemonin över rummets utformning ställer upp för kvinnors liv.
Bland arkitekter finns nu emellertid forskning som t ex belyser hur den fysiska
omgivningen genomsyras av ett manligt synsätt och skapande, och som tar upp
vad det innebär för kvinnor att leva nnder sådana förhållanden (Boys m fl 1984,
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1982:1, Werkele 1980). Rummet som begrepp kan
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definieras mycket brett och används också i vid bemärkelse av geografer. Inom
"social geography" håller en ny forskningsinriktning med denna ansats på att ta
form. Dess framväxt belyses av Gunnel Forsberg under rubriken "Om kvinno
forskningens plats i samhällsgeografin" (1989 kap 3). Diskussionen inom denna
forskningsinriktning visar att det finns en ambition att införliva den rumsliga
dimensionen som ny förklaringsnivå i den kvinnovetenskapliga traditionen.

Ovanstående resonemang leder till att kvinnor företrädesvis kan betraktas
som brukare av den fysiska omgivningen som i sin tillskapelse bär en manlig
prägling, vilket i och för sig inte behöver utesluta inlevelse och hänsynstagande
till kvinnors intressen och behov. Kvinnornas påverkan på rummet bör därmed
inte i första hand sökas i det de skapat, utan i det de nyttjar och vad de upp
fattar och ser av den fysiska omgivning de rör sig i. Det kan emellertid finnas
anledning att inskjuta att kvinnor i andra kulturer av tradition har på sin lott
att bygga det egna bostadshuset, och därmed bär det yttre rummet spår aven
kvinnlig tanke och hand men också av de resurser som står dem till buds
(Larsson 1990). Ett kvinnoperspektiv eller ett feministiskt perspektiv i en geo
grafisk tappning skulle därmed kunna innebära att det är var i rummet kvinnor
befinner sig eller deras plats, kvinnors rörelser i rummet och förhållningssätt
till rummet som är av centralt intresse. Det är emellertid också fråga om att få
insikter om de sociala förhållandena i samhället - i detta fall främst köns
uppdelningen, hur dessa återspeglas i rummet och vad rummet ställer upp för
villkor i detta sammanhang. Kombinerat med ett maktperspektiv där könsmakts
systemet är integrerat skulle man kunna angripa frågorna: "Varför befinner
sig kvinnorna där? Vad har fått dem att utnyttja rummet så? På vilket sätt är
rummet genderiserat?" I dessa frågor finns inbyggt det re1ationella mellan man
ligt och kvinnligt. Detta utesluter inte studier av vad och på vilket sätt kvinnor
skapar "sina" rum. För att komma hit fordras kunskaper om t ex processer i
samhället, inte minst hur könsuppdelningen och könssegregeringen återskapas,
vilket teoribildning inom andra samhällsvetenskapliga ämnen kan bidra med.
Det karaktäristiskt tvärvetenskapliga draget inom kvinnoforskningen och den
ekonomisk- kulturgeografisk/samhällsgeografiska delen häri framstår i detta
sammanhang som en självklarhet.

Betraktandet av rummet genom studier av nyttjande, rörelser och samhälle
liga processer öppnar också automatiskt för en ny dimensions intåg på arenan,
nämligen tiden. Genom att följa kvinnor i deras dagliga gärning i en bestämd
fysisk omgivning och återge deras rörelsemönster och egna förklaringar till
mönstrets konfiguration, synliggörs delaktighet i och relation till rummet. Den
geografiska tradition som synes lämpa sig särskilt väl är det tidsgeografiska
synsättet inklusive dess beskrivningsmodell. Andra geografiska forskare med ett
kvinnoperspektiv har också funnit tidsgeografin intressant (t ex Tivers 1978,
Åquist 1989).
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5.1 Tidsgeografi

Det tidsgeografiska synsättet erbjuder en möjlighet att hantera kvinnors hand
lande i tid och rum så att komplexa sammanhang synliggörs. Detta är en kon
struktiv utgångspunkt för en strategidiskussion i vilken även tids- och rums
dimensionen har sin givna plats. Den har därmed något att tillföra kvinnoforsk
ningen, och tidsgeografins synsätt och beskrivningsmodell kommer att användas
i denna studie som hjälp för att analysera kvinnors handlande utifrån ett em
piriskt material. Avsikten är inte att här göra en fullödig beskrivning av tids
geografin med avseende på dess utveckling, forskningsresultat etc. För en över
sikt av tidsgeografin dess begrepp, utveckling och väsentliga forskningsbidrag
men också kritik av densamma hänvisas till P O Hallin "Tid för omställning"
(1989) och Johan Asplund "Tid, rum, individ och kollektiv" (1983). Dock är det
nödvändigt att även här introducera tidsgeografin och visa vilka delar som
främst inspirerat min analys av kvinnors vardagliv .

Tidsgeografin har utvecklats inom den kulturgeografiska grenen av den geo
grafiska disciplinen under Torsten Hägerstrands ledning. I ett föredrag om "Den
geografiska traditionens kärnområde" (1985a) tar han upp och diskuterar geo
grafins ämnesutveckling, vilket mynnar ut i ett sätt att se sammanhangen mellan
rum, tid och människors handlande som också fångar essensen i det tidsgeo
grafiska synsättet så som det kommer att tillämpas i denna studie. Han noterar
att kulturgeografins kärnområde ofta associeras med landskapsgeografi eller
regionalgeografi. Det är en typ av beskrivande studier där kartan har sin givna
plats som avbildningsinstrument. Han menar att om man också tillåter sig att ta
itu med uppgifter på ett mer abstrakt plan kan geografins grundkaraktär fångas
i uttrycken "Gefiigekunde" eller "hopfogningslära". Då blir kartan som instru
ment otillräcklig eftersom den endast ger en statisk avbildning. "Den spännande
hopfogningen är den som sker mellan processer som utspelar sig sida vid sida,
ibland i samverkan, kanske oftare i konflikt med varandra. Tillspetsat uttryckt
rör det sig om att studera processer som inte hör ihop men ändå är beroende
av varandra därför att de gränsar till varandra eller går i varandra. Landskapet,
som vi ser det, eller regionen, som vi mer indirekt kan lära känna, blir då bara
stridsläget så som det ter sig just för ögonblicket. Men det räcker inte att lägga
det tidsliga till det rumsliga. Det är inte bara det synliga som deltar, utan allt
det som är närvarande. Och dit hör naturligtvis i hög grad de mänskliga ak
törerna, deras kunskaper och avsikter, som nu inte ens naturgeograferna längre
kan bortse från" (Hägerstrand 1985a s 6). "Sett på det här viset blir geografins
kärnområde studiet av kampen om makten över existensers och händelsers till
träde till rummet och tiden" (s 7).
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I en fri association över denna geografins infallsvinkel på verkligheten til!
lämpat på de feministiska strategiema är det fråga om på vilket sätt och på vilka
villkor kvinnor tar rum och tid i besittning och vilka anspråk de reser på desam
ma. Det handlar om att vidga perspektivet så att kvinnors handlande inte isole
ras och hänvisas til! en egen logik separerad från den omgivning de är inord
nade i. Det kan nämligen inte uteslutas att det uppstår oväntade samband be
roende på att det kvinnor företar sig utspelar sig "samtidigt" med andra före
teelser som har ett helt annat upphov, men att "närheten" dememellan, i geo
grafisk mening, gör att företeelserna berör varandra. De kan även komma att
konkurrera inbördes.

Det tidsgeografiska synsättet

Kampen om makten över existensers och händelsers tillträde till rum och tid för
omedelbart tanken till att allt som i princip är möjligt inte är realiserbart, därför
att det konkurrerar med annat som också i princip är möjligt. Ett självklart på
stående utifrån denna insikt är att allt som kvinnor i princip skulle kunna företa
sig inte är realiserbart, därför att det trängs undan av andra händelser som tar
i anspråk rum och tid. Kvinnor kan t ex förvärvsarbeta heltid utanför hemmet,
även övertid, och de kan skaffa sig många barn och sköta dem helt själva utan
hjälp av kommunal eller privat barnomsorg, men de kan inte göra dessa två sa
ker samtidigt. Vardagslivets organisation är i högsta grad en fråga om vilka
händelser som kan tillåtas få inträffa på andras bekostnad. Tiden som knapp re
surs är ytterst påtaglig. Detta pekar på att någon fattar beslut och bestämmer vad
som skall få hända eller snarare att en serie beslut, kanske utan inbördes sam
band, avgör vad som kommer att utspela sig. Det pekar också på att det rör sig
om ändliga storheter som det råder konkurrens om.

För att närmare återge det tidsgeografiska synsättet skall här dess tankeupp
byggnad presenteras, huvudsakligen utifrån en av Torsten Hägerstrands centrala
skrifter "Om en konsistent individorienterad samhällsbeskrivning för framtids
bruk" (1972). I det tidsgeografiska synsättet utpekas tiden som den storhet mot
vilken händelser relateras. Tiden utgör en budgetram. Den sammanlagda tid en
individ har till sitt förfogande är i kalender- eller klockmening den ändliga stor
het både enskilda individer och en större befolkningspopulation har till sitt för
fogande. Den tid som individerna har till sitt förfogande benämns deras tids
inkomst. Varje individs tidsinkomst kommer att fyllas med verksamheter som i
varierande grad har en given ofrånkomlig tidsutsträckning. Den finns inga helt
fria kombinationsmöjligheter, eftersom den som valt en viss typ av verksam
heter också valt en sekvens av verksamheter som samtidigt utestänger andra
(Hägerstrand 1972 s 13-21).
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Eftersom det rör sig om en ändlig storhet - tiden - ger den både ramar för
vad som är möjligt och inte möjligt. En ändlig tillgång blir också medvetet eller
omedvetet budgeterad åtminstone i två delar, en använd och en oanvänd del. Att
medvetet budgetera exempelvis tiden framstår kanske som en viktig uppgift
först när den använda delen utgör en betydande del av den totala tillgången eller
tar den helt i anspråk. Utvidgas anspråken på ett ställe måste det medföra en
krympning av utrymmet på ett eller flera andra ställen. Detta gäller ändliga
storheter principiellt. I tidstermer är det fråga om att det finns begränsningar
för hur mycket en indvid kan hinna företa sig. Olika pQtentiella händelser stär
på lut för att föras in i verkligheten eller händelserummet, och det är upp till
den enskilda individen och hennes omgivning att avgöra, vilka som kommer att
äga rum. I det sammanhanget är även fördelningen av tid mellan individerna en
viktig faktor som avgör vad den enskilda individen kan göra i det att den enas
tidsanvändning direkt eller indirekt betingar den andras (Hägerstrand 1972 s
13-21). I begreppen tid och rum finns ändligheten inbyggd. Tidrummet är be
gränsat. Den tidsgeografiska terminologin och logiken knyter tid och rum till
resurser och genom de ekonomiska analogierna till knappa resurser. Det är
emellertid inte givet att det mäste förhäIla sig sä. Det beror pä att en resurs
alltid måste vara en resurs för nägonting. Om en resurs framstår som knapp be
rorpä vad den skall användas till. Detta hindrar inte att det i mänga givna situa
tioner finns en faktisk knapphet pä tid och rum eller att man uppmärksammar
situationer som är en konsekvens av denna knapphet (Asplund 1983 s 191).

Tiden som budgeteringsram är möjlig därför att en individs sysslor, även
om de är meditativa, i princip alltid kan översättas till en fullständig sekvens av
tidsanvändningar. Det finns inga tidsliga luckor. Den tidsbudget som stär till
individernas förfogande kan ses i ett livsperspektiv, alltsä den tid som förflyter
mellan en individs födelse och död. Tidsbudgeten kan omsättas till en livslinje.
Beroende pä vad som studeras kan det vara lämpligt att laborera med andra
tidsperioder än en individs livstid t ex ett kalenderår, en vecka, ett dygn eller
en timme. Flera individers livslinjer kan ställas upp bredvid varandra. För varje
avskuren tidsperiod bildas ett block av den totala tillgängliga tiden under denna
period. Detta är då ocksä den budgetram inom vilken individanknutna verk
samheter har att fördelas (Hägerstrand 1972 s 13-21).

En central fråga som Hägerstrand (1972 s 22) ställer berör vilka förhällanden
som gör vissa individuella val möjliga och vissa andra omöjliga. För att få svar
pä den frågan är det inte tillräckligt med vetskapen om en individs beteende.
Det behövs ocksä förståelse och kunskap om hennes omgivning. Vilken typ av
barriärer möter och övervinner eller övervinner inte en individ när hon rör
sig framåt i tiden?

Den grundhypotes som tidsgeografer anför är, att när individen befinner sig
i ett bestämt ögonblick har hon framför sig ett begränsat utfallsrum för möj-
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liga val. Som enskild person kan hon bara i begränsad omfattning kontrollera
innehället i detta. När hon har gjort sitt val och ytterligare ett steg i tiden gått,
öppnar sig ett nytt utfallsrum som mestadels är mer eller mindre likt det före
gående. Med detta menas att en individs liv inte består aven antal faser som är
oberoende och skilda från varandra även om de kan avgränsas från varandra
med tiden som mätinstrument. Snarare är de mer eller mindre sammanlänkade,
beroende av och hakar i varandra på ett bestämt sätt. Det är därför rimligt att
föreställa sig att en individs olika val hänger ihop. De val som träffas är ofta
delar av kortare eller längre program som individen försöker genomföra, och de
successiva valen i stort och smått under livstiden kan benämnas individens per
sonliga biografi (Hägerstrand 1972 s 22).

Omsatt i kvinnors verklighet skulle vi kunna påstå att det inte är tillfällig
heter hur livet kommer att te sig. Kvinnor binder t ex upp sig för lång tid fram
över när de bestämmer sig för att ha barn. Det ansvar moderskapet för med sig
kan de i ett avseende aldrig släppa, men existensen av barnen har direkt påver
kan på deras handlingsutrymme i en omfattning som är avhängig barnens ålder.
Vi skulle kunna benämna detta att skaffa och uppfostra barn tills de kan stå på
egna ben för ett "projekt". Detta projekt för i sin tur med sig att kvinnor till
sammans med sin familj kanske engagerar sig i andra projekt som att köpa och
underhälla ett eget småhus. Hemarbetet antar också specifika drag genom bar
nens behov av omsorg och service. Projektet att uppfostra barn kan även få be
tydelse för hur kvinnor engagerar sig i förvärvsarbetet utanför hemmet. Det är
heller inte så att kvinnorna själva bär sitt öde i egna händer. Omgivningens in
ställning till förvärvsarbetande mödrar avgör vad som är möjligt och icke möj
ligt för dem att förta sig. Det må gälla fädernas insatser i skötseln av hemmet
och intresse av att delta i barnens uppfostran, mor- eller farföräldrars möjlighet
att fylla en avlastande funktion, arbetsgivares beredvillighet att anpassa arbets
tidsschema efter småbarnsmödrarnas behov etc. Den fysiska omgivningen med
dess specifika lokalisering av bostäder och arbetsplatser samt transportnätets
sammanlänkning har likaledes avgörande betydelse för hur kvinnor kan inrätta
sitt liv.

Det förhåller sig alltså så, att vid varje tillfålle när en individ skall fatta ett
beslut och företa ett val är alternativen fårre än de kan förefalla om man inte
har individens egen historia klar för sig. Valmängderna är i realiteten betydligt
mer begränsade än i teorin. "Individens bundenhet till 'kontrakt' som föregående
händelseflöde ger upphov till är en faktor, omgivningens oförutsedda agerande
en annan. Valsituationerna har en tids-, rums- och resursmässig förknippning,
vilken håller fast skeendet på ett sätt som man ännu knappast försökt förstå
annat än i historisk och skönlitterär framställning, det vill säga i sammanhang
där generalisering inte eftersträvas" (Hägerstrand 1972 s 23).
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Vad som är möjligt är således kringskuret på olika sätt, inte bara av de val
man gjort tidigare i livet och som måste fullföljas utan också av det samman
hang man befinner sig i. Utfallsrummet har i varje givet ögonblick sina begräns
ningar av t ex individens medfödda och förvärvade personliga egenskaper, till
gänglig teknik, resurserna i omgivningen, andra individers val samt regler och
normer utvecklade inom styrande institutioner och organisationer. Termen tek
nik har i detta sammanhang en vidare innebörd än den vanligtvis ges, nämligen
kunskapen om hur man fogar ihop moment i en målinriktad verksamhet eller
som ett recept på hur saker görs (Hägerstrand 1972 s 25-50).

Att betrakta tiden på detta sätt är att se den som en existenstiell dimension
som sätter upp obönhörliga villkor för ordningsföljden mellau händelser i ett
förlopp. Tiden är inte en värdemätare fritt delbar och aggregeringsbar som om
minuterna vore ett slags pengar, vilket är det sätt som traditionella tidsbudget
studier hanterar tiden på (Hägerstrand 1972 s 16-17).

Ovanstående beskrivning fångar förhoppningsvis in de mest centrala tanke
gångarna i det tidsgeografiska synsättet. Detta ligger i botten på de empiriskt
eller modellorienterade studier som genomförts inom dess ram (ex Lenntorp
1976, Mårtensson 1979, Carlstein 1980, Ellegård 1983). Det tidsgeografiska
synsättet har systematiskt kopplats till utvecklandet aven beskrivningsmodell
som just tar fasta på tiden och rummet som de två ramar inom vilka alla
händelser utspelar sig. För att analysera en händelseutveckling med hjälp av
denna modell framstår två begrepp som särskilt betydelsefulla, nämligen "be
gränsningar" eller "restriktioner" och "projekt". Det är också det allmänna syn
sättet och dessa två begrepp som är denna studies ingång i tidsgeografin.

Restriktioner eller handlingsbegränsningar

Tidsgeografin är uppbyggd på att rum och tid är ändliga storheter för individer
na och att detta får alldeles speciella konsekvenser för hur det mänskliga livet
fortskrider. Framför allt tar tidsgeografin fasta på att det finns begränsningar
för individernas handlande. Själva begreppet begränsningar, handlingsbegräns
ningar eller restriktioner intar en mycket central ställning i den tidsgeografiska
begreppsapparaten. De mest basala restriktionerna kan sammanfattas i ett antal
punkter eller enligt Johan Asplund (1983) i analytiska satser (därför att de är
sanna). Dessa är (hämtade från Mårtensson 1979) att människor och de flesta
existenser är odelbara, har en begränsad livslängd och bara kan involveras i en
uppgift i taget. Därtill kommer att varje uppgift har en viss varaktighet, att
förflyttningar mellan två punkter i rummet konsumerar tid, att rummet har en
begränsad packningskapacitet och att jordens yta inte är oändlig. Dessutom slås
fast att varje situation har sina rötter i förgångna situationer. Det skulle even-
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tuelIt vara på sin plats all invända att många är tvungna all göra mer än en sak
i taget och all alltså ell av ovanstående påstående är felaktigt. Just i diskussioner
om kvinnors vardag brukar framhållas all kvinnor tvingas eller har förmåga
att ägna sig åt flera saker på en gång, t ex all passa barn samtidigt som de lagar
mat, vilket då skulle strida mot all man bara kan involveras i en uppgift i taget.
Denna arbetsorganisation kan emellertid också tolkas som att två icke helt lik
värdiga uppgifter kombineras ihop. De kräver olika stora insatser av tanke och
hand, och tanke och hand bör skiljas åt analytiskt. Det handlar också om skift
ningar emellan uppgifterna, låt vara all de ibland är sekundsnabba.

Förutom dessa grundpåståenden grupperas de viktigaste restriktionerna i tre
stora familjer med beteckningarna "kapacitetsrestriktioner", "kopplingsrestrik
tioner" och "styrningsrestriktioner". Kortfallat skulle de kunna förklaras så här
(från Hägerstrand 1970:4.18-4.33):

Kapacitetsrestriktioller begränsar individens verksamhet på grund av hennes
biologiska egenskaper och prestationsförmågan hos de redskap hon använder.
Det finns restriktioner som huvudsakligen påverkar användande av tiden, t ex
behovet av all sova ell antal timmar i sträck och all äta. Bådadera måste också
ske med viss regelbundenhet. Det finns även restriktioner som säller gränser för
individens möjligheter all övervinna avstånd. Om vi betraktar en dag finns det
en tidpunkt före vilken individen inte kan lämna bostaden och en annan tidpunkt
när hon måste vara tillbaka. Under mellantiden kan hon röra sig bort från bo
staden i olika riktningar men måste vända vid en viss punkt för all hinna tillbaka
i tid. Hur långt hon kan komma beror på det transportmedel hon använder, men
också på om hon måste använda någon del av tiden för uppehåll, t ex till för
värvsarbete eller besök på en serviceinstitution.

Kopplillgsrestriktiollerna har all göra med all individer, redskap, material
och signaler måste kopplas hop i samverkande grupper för all det skall kunna
ske produktion, konsumtion eller social samvaro. När en grupp komponenter är
hopkopplade för att fullgöra sina uppgifter kallas de verksamhetsknippen, och
då är det de enskilda individbanorna som bildligt sätt kopplas ihop. Hur ell
knippe skall avgränsas beror på analysens detaljeringsgrad. T ex bildar en fabrik
ell knippe av individ-, redskaps- och materialbanor. Ett mer kortvarigt knippe
uppstår när en kund betjänas i en affår eller en läkare behandlar en patient. En
familj samlad runt en måltid utgör på liknade säll ell knippe.

Styrnillgsrestriktioller avser de tidsgeografiska aspekterna på maktutövning.
Med det avses maktens utbredning i rum och tid. Inom varje sådant maktom
råde eller domän har vissa personer eller grupper av personer rätt all falla be
slut och utöva kontroll. Inom ell företag finns det t ex formellt utstakade domä
ner i form av arbetsrum. Ell företags eller institutions lokaler är en typ av
domän, offentliga förvaltningsenheter som län och kommuner en annan. Kon
cerner använder sig ofta aven distriktsindelning som på m'otsvarande sätt re-
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glerar deras funktionärers befogenheter. De olika maktområdena överlappar
och överlagrar varandra. Man kan inte röra sig helt fritt inom dem utan måste
ta reda på vilka regler som gäller, om det nu är att visa en passersedel vid en
fabriksport eller pass vid en nationsgräns.

Analytiskt är dessa restriktionsbegrepp klara och entydiga, men i praktiken
kan det vara svårt av avgöra vilken typ av restriktioner det är fråga om då de
också ofta är sammanflätade. Att avgöra detta tillhör heller inte det primära i
tidsgeografin, utan den viktigaste uppgiften är snarast att genom att identifiera
restriktioner avgränsa de handlingsmöjligheter som finns för en individ eller
ett kollektiv.

"Den vetenskapliga uppgiften är inte i första hand att beskriva tidsanvänd
ning som den kan observeras under en vald period. Viktigare är att försöka för
stå de regulatorer som drar upp gränser för hur olika händelseförlopp fördelar
sig över samtliga individer i en befolkning" (Hägerstrand 1972 s 24). Det inne
bär, att även om det empiriska materialet består av observationer av individer
nas faktiska beteende i tidrummet, är analysen inriktad på att ringa in det som be
gränsar individens handlande och därmed sätter gränserna innanför vilka indi
viden har möjlighet att handla. Handlingsbegränsningarna kan vara av de mest
skiftande slag, men de kan ändå lagras på varandra, och slutresultatet blir ett
avgränsat öppet område inom vilket individen kan anses ha ett fritt val. Hand
lingsbegränsningarna bestämmer alltså handlingsmöjligheterna. Individens fak
tiska beteende kommer att ligga någonstans inom detta öppna område. Vilket be
teende individen väljer beror på hur hon bedömer och värderar konsekvenserna
av sitt beslut (Hägerstrand & Lenntorp 1974 s 221). Handlingsbegränsningarna
eller restriktionerna kan utifrån detta resonemang grupperas i olika kategorier.

Den första uppsättningen begränsningar betingas av att såväl människor
som ting har materiella egenskaper och därför alltid med nödvändighet
förekommer i bestämda lägen i rum och tid.
Den andra uppsättningen består av begränsningar som kommer sig av att
en individ som är i färd med att företa ett val inte kan uppfatta alla alterna
tiva valmöjligheter.
Den tredje har att göra med att det finns normer för hur man skall upp
föra sig, både skrivna och underförstådda.
Den fjärde och sista uppsättningen kan hänföras till varje individs person
liga värdering av de återstående alternativ (s 222).

Denna indelning har en annan systematik än indelningen i kapacitets-, kopplings
och styrningsrestriktioner.

Det är huvudsakligen den första uppsättningen handlingsbegränsningar som
hittills genomförda tidsgeografiska studier har ägnat intresse. Ur geografisk syn
vinkel ligger de nära till hands och är föga uppmärksammade inom andra veten
skapliga discipliner som ofta behandlar målsättning och ideer frikopplade från
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det praktiska handlandets problem. Att omsätta ideer, målsättningar etc innebär
i slutänden emellertid fysiska arrangemang av olika slag. "Men denna praktiska
del av den mänskliga tillvaron är inte särskilt väl förstådd som en sammansatt
helhet. Vardagslivet får en anekdotisk i stället för en systematisk behandling"
(Hägerstrand & Lenntorp 1974 s 222). Tidsgeografin har också först och främst
inriktats på att behandla den fysiska gestaltningen av skilda företeelser och
förlopp, och använt den grafiska framställningen för att åskådliggöm detta.

Projekt

"(D)et finns en mängd handlingar som, inskjutna i det vardagliga samman
hanget, formar sekvenser av insatser riktade mot speciella mål" (Hägerstrand &
Lenntorp 1974 s 229). Detta är ett sätt att beskriva det tidsgeogmfiska begrep
pet projekt. Ett annat är "the entire series of simple or complex tasks necessary
to the completion of any intention-inspired or goal-oriented behavior" (Pred
1981 från Hägerstrand 1982 s 336). Det är viktigt att notera att dessa handlingar
inte kan genomföras huller om buller. De måste följa på varandm i en viss ord
ning som i och för sig kan ändras under projektets gång. Torsten Hägerstrand
(1985b s 201) uttrycker det så här: "To carry out a project requires that a succes
sion of inputs has to be mobilized in an orderly fashion. An important feature
ofhuman plans is - as a rule - that they are not entirely rigid. Parts of a plan can
change mdically in terms of input, order, and location without violation of the
overall purpose."

Projekt kan vara mer eller mindre långsiktiga, sammanfogade vart och ett
på sitt sätt till en helhet. När ett projekt förverkligas griper det in i vardagslivet
på ett för en utanförstående ibland rapsodiskt sätt. För att förstå enskilda hand
lingar och varför de ntförs på ett bestämt sätt, måste de placeras i sitt samman
hang. Om enskilda handlingar granskas och sorteras kan dems inbördes samband
uppdagas. Många enskilda handlingar kan då relateras till ett speciellt mål. De
formar alltså tillsammans ett projekt. Man kan fråga sig om den som är bärare
av ett projekt alltid har dess mål såväl som de handlingar det genererar uppen
bara för sig eller om de kan utvecklas på ett mer omedvetet plan. Det är heller
inte sagt att man alltid i förväg kan förutse vilka insatser som erfordras.

Det kan finnas anledning att fråga sig om allting vi människor ägnar oss åt kan
inordnas i projekt. Den breda definitionen av projekt kan ge det intrycket. I vad
mån en viss typ av aktiviteter ingår beror på hur det konkreta projektet de
finieras, men grundtanken är att ett projekt har ett sammanhållet mål mot vilket
de enskilda handlingarna är riktade. Därutöver engageras individer i aktivite
ter mer aven tillfällighet eller som ett resultat av omständigheter de inte kan på
verka (Mårtensson 1979 s 17). Sömn, måltider etc räknas därför oftast inte till ett
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speciellt projekt utan mer till en slags naturnödvändiga måsten eller oundvikliga
rutiner, men kan beroende på frågans art ingå och utgöra del av ett projekt.

För att fullfölja ett projekt behövs att individen själv tas i anspråk, och i åt
skilliga situationer rör det sig också om att individer måste samhandla med
andra individer eller att det behövs verktyg eller material av något slag. Det
fordras alltså en samtidighet; att dessa individer och material finns på samma
plats vid samma tidpunkt. Om individer eller andra existensers rörelse i tid och
rum åskådliggörs med linjer (benämnt banor eller trajektorier) innebär detta att
ett flertal banor möts och blir parallella under en period. För att markera sam
hörigheten dem emellan när de ingår i ett projekt benämns de "verksamhets
knippen", vilket markerar att de just då är upptagua och iute kau iugå i andra
verksamhetsknippeu (Asplund 1983 s 198). Verksamhetsknippena måste alltså
beredas plats i tid och rum för att komma till stånd och det utrymme som upp
tas benämner Hägerstrand (1974 s 21) "pockets of local order". Individbanorna
kan emellertid företa parallella rörelser utan att det behöver innebära att en
social interaktion kommer till stånd. Exempelvis befinner sig personer som
väntar på en järnvägsstation eller folk som står i kö på posten eller banken på
samma plats vid sanuna tidpunkt. Under en viss tidsperiod blir deras individ
banor parallella genom att de möts och antar samma läge i tidrummet. Detta är
att beteckna som oplauerade möten mellau människor utan direkt social inne
börd (Hägerstrand 1987 S 18).

Det är inte självklart att ett projekt faktiskt kommer att geuomföras. Det
kan mycket väl gå över styr, därför att det konkurreras ut av något annat eller
därför att det misslyckas eller omvärderas. I själva verket torde de ofullbordade
projekten vara ett oändligt antal och menar Hägerstraud (1985 s 206) i sig väl
så intressanta att studera som de fullbordade. Vad vi kan konstatera är att om
ett nytt projekt skall fogas in i mängden av redan befintliga måste det skapas ut
rymme för det. Rummet och tiden har en begränsad kapacitet. I viss omfattuing
kan projekt "packas" men det finns en gräns när detta inte är en lyckosam lös
ning. Rumsligt finns bara en viss yta att disponera, t ex förfogar en skola över
ett bestämt antal klassrum och är därmed tänkt för motsvarande antal klasser.
Det går att "packa" in fler elever om klasserna utökas eller om klasserna börjar
utnyttja klassrummen omlott och sprider ut sina lektioner över en större del av
dygnet. En lärare kan rimligtvis bara hålla en lektion i taget och är därmed
tidsmässigt upptagen till lektionen avslutats. Om fler klasser tillkommer utan att
fler lärare anställs måste antalet elever i varje klass bli fler. Alternativt ökar
antalet lektioner för lärarna, kanske också antalet lärarlösa lektioner. Någonstans
i denna process kommer elever, lärare och föräldrar att agera eftersom de an
ser att smärtgränsen är nådd, dvs det går inte att "packa" mer. Frågan är alltså
hur mycket som ryms inom en given ram. Det är inte så enkelt att man kan sum
mera mängden resurser som går åt i varje projekt. "Saken kompliceras nämligen
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av de begränsade möjligheterna de flesta projekt har för att kasta om följden av
ingående verksamheter. Förskjutningar framåt i tiden och utbyten i rununet er
bjuder vissa möjligheter till ömsesidig anpassning. Men ändå kan det inte und
vikas att det nppstår trängsel kring vissa efterfrågade flaskhalsar på några håll
och väntetider på andra" (Hägerstrand & Lenntorp 1974 s 230-231).

Låt oss föreställa oss att en familj står i bostadskön i en ort där utbudet av
lediga lägenheter är mindre än efterfrågan. Efter fyra år i bostadskön får den
ett erbjudande om en lägenhet i ett nybyggt område som kan tillträdas om ett
halvår. Familjen tackar ja till erbjudandet och projekt flyttning har startat. Detta
projekt griper under en period framöver in i vardagen på ett högst påtagligt
sätt. Att flytta är nämligen inte bara att en dag ett halvår fram i tiden gå en ny
väg hem från arbetsplatsen. Många åtgärder skall vidtas. En officiell flyttnings
anmälan måste göras. Blankett till det måste hämtas på posten och också lämnas
där. Adressändringskort till tidningar, föreningar, vänner m fl skall fyllas i och
skickas. Barnens skolor måste kontaktas och eventuella överflyttningar till andra
skolor förutskickas. För att få en ny daghemsplats i det nya bostadsområdet
måste man ställa sig i kö. Det kan innebära åtskilliga telefonsamtal till social
förvaltningen innan den nya daghemsplatsen är ett faktum. Närmare flyttnings
datum måste tillhörigheter packas, flyttbil beställas, eventuella släktingar och
vänner tillfrågas om de kan tänka sig att hjälpa till att bära etc. När möbler och
andra tillhörigheter väl är överförda till den nya lägenheten skall den gamla
städas och uppackningen vidtar osv. Beslutet att flytta och i stora drag vad det
innebär är lätt att föreställa sig, men ofrånkomligen för det också med sig en
mängd oförutsedda beslutssituationer och många praktiska, organisatoriska pro
blem som skall lösas. Det för alltså med sig sekvenser av händelser som griper
in i vardagslivet. För en utanförstående kan mängden telefonsamtal och enskilda
insatser inte förstås förrän skälet, dvs att flytta, avslöjas. En tvingande faktor är
att de praktiska bestyren måste utföras i en viss ordningsföljd. Man kan inte
lasta av flyttbilen förrän man packat ihop sina ägodelar, placerat dem på flytt
bilen och denna har kört fram till den nya bostaden. Denna tidsmässiga struktu
rering är ett av de ting som tidsgeografin starkast understryker.

. Projektet kan också föra med sig ett antal nya projekt som är en följd av det
större projektet. Kanske familjen bestämmer sig för att köpa en ny soffgrupp
som skall passa in i det nya vardagsrummet och detta nya projekt sätter sina
spår i flera vardagliga situationer som att bläddra i möbelkataloger, besöka olika
möbelaffärer, slutgiltigt val av soffgrupp, bestälining av möblemanget och hem
försel av detsamma.

Beroende på skalan kan större eller mindre projekt identifieras med av
seende på tidsutsträckning men också på vilken mängd handlingar de för med
sig. Projekten är som framgått heller inte helt isolerade företeelser i sin till
blivelse. Den nya soffan i vardagsrummet i ovanstående exempel är avhängig
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flyttningen. Denna samhörighet kan liknas vid en serie kinesiska askar som är
avpassade efter varandra i fonn och storlek och som efterhand som man lyfter
på locket ger sig tillkänna. Små projekt ryms alltså inuti större projekt (Asplund
1983 s 204-205, Hägerstrand 1982 s 336, Hägerstrand 1985b s 201).

Vad finns det då förhandlingsbegränsningarför "projekt flyttnings" genom
förande? För det första fick familjen endast ett alternativ till ny bostad vilket de
har att säga ja eller nej till. De skulle ha kunnat annonsera i dagstidningar om
köp eller byte av lägenhet och på så vis utöka sin valmöjlighet. De hade alltså
inte alla alternativ klara för sig. Skolornas upptagningsområde avgör i vilken
skola barnen skall gå. Det finns inga valmöjligheter såvida man inte begär undan
tag. Kön till barnomsorgen styr när och om yngsta barnet får en daghemsplats i
det närmast belägna daghemmet i det nya bostadsområdet. Flyttdatum är redan
från början utsatt och det har avgörande betydelse för vilka av deras vänner som
har möjlighet att hjälpa till med flyttningen. Projektet i sig får en dominerande
betydelse för familjens liv från beslutsdagen till inflyttningsdagen, kanske också
en period därefter. Det tränger därmed undan andra projekt. Familjen kanske
avstår från en planerad semesterresa eller besöker inte sina vänner därför att de
fått fullt upp med att förbereda sin förestående flyttning. En lång rad restriktio
ner för familjens handlande liksom följdeffekter kan på liknande sätt radas upp.

Tidsgeografin har koncentrerat sig på den typ av begränsningar som kan
hänföras till att både människor och ting alltid måste förekomma i bestämda
lägen i tid och rum och att peka på de handlingsramar som finns för enskilda
individer, hushåll eller större befolkningsgrupper. Man intresserar sig för pro
jektens realisering (Hägerstrand 1982 s 324). Ett sätt som tidsgeografer har
operationaliserat detta på är att testa om det är möjligt för individer, hushåll
eller en befolkningsgrupp att genomföra en viss typ av verksamhetsprogram. Ett
fiktivt handlingsprogram, som t ex omfattar ett dygn, konstrueras utifrån empi
riska data och därefter prövas dess genomförbarhet i en bestämd omgivning. I
handlingsprogrammet finns t ex postulerat dygnsvila, förvärvsarbetstid, tid för
samvaro, besök på serviceinstitutioner. Handlingsprogrammens konfrontation
med verkligheten avslöjar vad som är möjligt och inte möjligt dvs handlings
ramarna bestäms. På vilket sätt människorna faktiskt beter sig och hur de mo
tiverar sina val har däremot lämnats åt sidan av de tidiga tidsgeograferna
(Mårtensson 1974).

Beskrivningsmodell

Tidsgeografin har fokuserats på realiseringsfasen i projekten, inte intentionerna
bakom. Den har också inriktats på att behandla den fysiska gestaltningen av skilda
situationer och förlopp och använt den grafiska framställningen för att åskådlig-
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göra detta. Bilderna har inte enbart varit ett annat sätt att säga det som uttrycks
med ord, utan den grafiska framställningen har också en egen och särskild be
tydelse i sökandet efter en notationsform för rörelse i tid och rum lika kraftfull
som kartan är för den statiska avbildningen. Därvid kommer de tidsgeografiska
bilderna att bli en del av analysprocessen och de skulle kunna kallas beskriv
nings- och analysmodeller.

Synsättet och beskrivningsmodellen binds ihop i en utvidgad landskapssyn. Vi
får föreställa oss ett landskap som inte bara iuuehåller det synliga i form av växt
lighet, berg, floder, bebyggelse och anläggningar av olika slag utan också alla de
organismer som kan tänkas vara där och självfallet också människan själv som
levande aktör med minnen, känslor och tankar. Landskap och samhälle är på väg
att flyta ihop. Hägerstrand kallar detta för ett diorama (Hägerstrand 1982 s 326).
Den viktigaste egenskapen i dioramat ligger inte i det synliga utan i närheten
mellan allt som där ingår. Det är inte möjligt att enbart i ord eller med bild be
skriva eller åskådligöra ett diorama; det kommer att bli ofullständigt. Dock är
det verkligt och möjligt att förstå tankemässigt. Ett diorama kan ringas in om vi
föreställer oss en jättes hand som sätter en glaskupa över ett stycke jord (geo
grafiskt område), och genom kupans genomskinliga väggar kan allt som försi
går där innanför studeras. Eftersom glaskupan är fiktiv hindrar den inte rörelser
som sker in eller ut från det så avgränsade tidrummet. Till detta outsiderperspek
tiv kan fogas ett insiderperspektiv, dvs möjligheten att förstå och uppleva det
framåtskidande livet ur de individers synvinklar som befinner sig innanför glas
kupans väggar. Eftersom ord och bild inte förmår fullständiggöra ett diorama,
uppfordrar dioramaperspektivet läsaren att använda sin fantasi, inlevelse och
föreställningsförmåga.

Från denna totalitet har en figur sprungit fram som ofta bildat utgångspunkt
i tidsgeografiska arbeten. Figuren 5.1 är en bild av ett tredimensionellt landskap
där tidrummet placerats i en särskild box ovanför själva blockdiagrammet av
landskapet. I figuren finns diagrammatiskt åskådliggjort hur en person genom
fört sitt dagsprogram. Vissa element i denna figur är generella för hur tidrums
diagrammen är sammansatta. De är komponerade runt en tidsaxel och en rums
axel. Tidsaxeln kan ha olika skalor. I figur 5.1 motsvarar den ett dygn. Rums
axeln har ibland formen av ett plan ibland enbart en linje. Avstånden behöver
inte motsvara de faktiska avstånden. På rumsaxeln markeras ibland enbart de
platser individen befunnit sig på. Platserna är då kopplade till de aktiviteter indi
videu ägnat sig åt och kallas därför aktivitetsstationer. I figur 5.1 är bostaden,
posten, banken och arbetsplatsen sådana aktivitetsstationer. Under den studerade
tidsperioden följs individens förflyttningar mellan de olika stationerna och mar
keras med hjälp aven sammanhängande linje, en individbana. En individ som
inte lämnar sin bostad alls under dagen skulle i figur 5.1 bli bunden till bostads
stationen, och individbanan skulle bli parallell med den vertikala tidsaxeln. Det
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Figur 5.1 Tidrumsframställning aven observerad aktivitetsfrekvens

I undre delen av figuren är det tredimensionella rummet beskrivet med hjälp av ett blockdia~
gram. Ett tii/ägg av tidsaxeln (t v I figuren) skapar ett abstrakt tidrum. [figuren beskrivs tid~

rummet med enbart tre dimensioner, vilket är en onödig begränsning i en anaiytiskframställ
ning. Lokaler av speciellt intresse/ör den aktuella aktivitetsfrekvensen finns särskilt markerade
i tidrummet.
Bostaden beskrivs med en stapel utritad över hela dygnet får att markera att individen har
möjlighet att komma och lämna stationen när som helst. Posten och banken är däremot öppna
under en begränsad tid. Därför har staplarna beskurits och utritats enbart under öppethållandet.
Arbetsplatsen är av annorlunda typ än den tidigare nämnda. För denna gäller inte/ritt tillträde
utan den är kringgärdad av bestämmelser om vem som släpps in, och dessutom gäller regler
för niir den anställde kan komma och gå.
[ndividbananföljsfrån dygnets början med utgångspunkt i bostaden. Under perioden fram tiii
strax jöre sju upptas tiden av diverse göromål i hemmet och banan rör sig dät!ör enbart i
sidled. Före klockan sjupdbörjasjörjlyttningen!ram till arbetsplatsen. Förutom rörelsen längs
tidsaxeln rör sig banan över rwnmet. På arbetsplatsen upphör (sett i denna skala) registreringen
av den rumsligajörjlyttningen. Under lzmchuppehållet gör individen ett besök på en bankför
att därefter genast återvända till arbetsplatsen. På hemvägfrån arbetet efter kiockan 17 gör han
ett besök på posten innan dygnsprogrammet avslutas med göromål i bostaden. (Efter
Hägerstrand & Lenntorp 1974). Källa: Lenntorp 1980

är naturligvis möjligt att ändra rumsaxelns skala och i det här fallet inrätta olika
aktivitetsstationer inom bostaden. Individbanan skulle då troligen ändras till en
linje som visar rörelse istället för stillastående.

112



ged, b ,

I
I

-,
I

,./ n

- - - - -o-

2·

4-

8'

10·

12'

14·

16·

18 •

20 .

22 •

24

6'

Figur 5.2 Dygnsbanorför samtliga medlemmar i ett hushåll

Medlemmarna kan karakteriseras påföljande sätt, hushållsvis och/rån vdnster till höger: man,
43 år, ingen yrkesUlbildn., körkort; kvinna, 38 år, sjllkvårdslltbildn., inget körkort; pojke, 10
år; pojke, 8 år.
Rumsregistreringen sker medföljande kategorier: a M arbetsplats, b - icke~kommersiell service
inrättning, c - inköpsställe, d - egen bostad,e - rekreationsområde, lekplats,! - annans bostad,
g - skala. Källa: Mårtensson 1974

De tidsgeogafiska bilderna är ofta mer renodlade än blockdiagrammet kom
pletterat med den tredimensionella tidsboxen. I de avskalade versionerna foku
seras i regel en enda situation eller företeelse. I figur 5.2 åskådliggör tidsrums
diagrammet hur fem olika individbanor från samma hushåll förflyttar sig mel
lan olika aktivitetsstationer. Framställningen blir här mycket schematisk med en
tidsaxel indelad i timmar under ett dygn och en rumsaxel abstraherad till ett få
tal aktivitetsstationer. Dock framgår det mycket effektivt hur antalet hushålls
medlemmar i bostaden varierar under dygnets gång, vilket torde vara syftet med
bilden. Denna typ av diagram blir snabbt svårläsbara om antalet individbanor
blir stort eller om deras rörelsemönster är komplext.

I figur 5.2 framgår hur hushållsmedlemmarna efter att ha lämnat bostaden
för olika typer av besök på serviceinrättningar och genomfört sin arbetsdag på
arbetsplatser och skolor återvänder till bostaden. För de flesta människor är det
regelbundna återvändandet något önskvärt och så inrättar de också sina liv. Detta
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Figur 5.3 Prismorför tre personer med ollkaföiflyttningshastigheter
De tre prismorna har samma volym, Beroende på skillnader i/örflyttningshastighet måste de
tre personerna avsätta olika ldng tid och de/dr ocksd olika stora aktionsradier i rummet,
Källa: Lenntorp 1976

kallar tidsgeogafer "återvändandets princip" eftersom det är starkt styrande för
individers rörelsemönster. Man kan inte ta sig längre bort från bostaden än att
det är möjligt att komma hem på kvällen. Begränsningarna i rummet beror också
på transportmöjligheter och på hnr lång tid man måste vistas på sin arbetsplats
etc. "Man kan säga, att i det dagliga livet är individen bnnden till en ö med en
bestämd radie ... Sett från tidsgeografisk synvinkel får den ö en individ kan nå
från sin bas formen aven prisma" (Hägerstrand 1970 s 4:19). Detta avbildas
också i de tidsgeografiska diagrammen medelst geometriska figurer - prismor
(figur 5.3). Prismats volym är alltså det område individen har möjlighet att
röra sig inom under den framräknade tidsperioden.

Det tidsgeografiska formspåket pockar på avbildningar av ytterst principiella
företeelser och mänga är synnerligen renodlade. En individbana är exempelvis
inte reserverad för mänskliga individer utan kan motsvara varje existens. Dess
viktigaste egenskap är obrutenheten från dess tillkomst eller nybildning (födelse)
tills dess kassering (död). När individbanorna sammanträffar med andra individ
banor innebär det att de befinner sig på samma tid och plats. Tidsgeografer
talar då om "kopplingar" mellan individbanor och att dessa bildar "knippen" så
framt det också äger rum en interaktiou. Figur 5,4 visar en principiell bild av
ett knippe av individbanor. Fignren åskådliggör ett sammanträde och hur del
tagarna disponerar den sammanlagda tidsvolymen av samtalstid. Bilden åskåd
liggör också tiden som ändlig resnrs och hur "samtidighetskonflikter" uppstår
beroende på att bara en talare i taget kan yttra sig. Sammanträdet kan ses som
ett "projekt". Om detta sammanträde ingår i ett av flera som krävs för at t ex
färdigställa en utredning ingår det även i ett större projekt.
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Källa: Carlsteln 1974

5.2 Tidsgeografi och kvinnliga livssammanhang

Tidsgeografin är som framgått till sin karaktär generell och dess användnings
område vidsträckt. Det allestädes närvarande är tiden och rummet. Både männis
kor och ting kan inlemmas. Tillämpningsområden finns på individnivå men det
finns också exempel på studier som hanterar stora populationer (exempelvis
Ellegård, Hägerstrand & Lenntorp 1977). Den ägnar stor uppmärksamhet åt vad
som är möjligt och inte möjligt utifrån begränsningari tid och rum. Beskriv
ningsmodellen med sin grafiska framställningskonst har haft en stor betydelse
för vilka frågor som beforskats. På vilket sätt kan då tidsgeografin förklara
eller belysa kvinnors förhållningssätt till förvärvsarbete och hemarbete och hur
kvinnor organiserar sin vardag?

För att placera tidsgeografin i förhållande till kvinnors livssammanhang och
tilllivsformsteorin och de feministiska strategierna knyts här trådarna till de
närmast föregående avsnitten. Där gav Ulrike Prokops bok om det kvinnliga
livssammanhanget argumenten för ett angreppssätt där såväl förvärvsarbetet
som hemarbetet borde ingå i analysen. Hennes tes om den kvinnliga ambivalen
sen uppfordrar till empiriska studier också med avseende på skillnader mellan
olika kvinnor. Hennes analys av de lösryckta strategierna pekar på nödvändig
heten att studera kvinnors strategier bottnat i deras eget handlande.

För att visa och förklara olikheter mellan kvinnor ger livsformsanalyserna en
utomordentlig vägledning. Sambandet mellan normer, värderingar etc och de
faktiska materiella villkor människor lever under blir tydliga. För att komma
ytterligare ett stycke på väg i analysen av kvinnors handlande och för att visa
de gemensamma dragen i kvinnors strategier tar jag stöd i teorier om de fe
ministiska strategierna. De utgår i motsats till livsformsteorin från ett generellt
förekommande kvinnoförtryck. Trots insiktsfulla inpass är det enbart män och
kvinnor som ställs mot varandra i de feministiska strategierna och inte livs-
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fonner, klasser, yrken eller liknande. Mitt intresse för det kvinnliga handlandet
i denna studie är mer allomfattande. Det sätter sökarljuset på ett bredare spek
trum av de kvinnliga villkoren i likhet med de omständigheter livsfonnsteorin
tar fasta på men med en tydligare tids- och rumsaspekt.

Genom att gå vidare från livsfonnsanalysen in i en strategidiskussion fram
hävs handlandet i sig vilket också är avsikten. Och det är i kvinnors handlande
tidsgeografin kommer in, som ett sätt att förtydliga detta emedan det erbjuder
ett instrument för en noggralUl analys av enskilda individers handlande i tid och
rum. Genom den tidsgeografiska modellen kan livsfonnens praxis bli gripbar.
Dess övergripande synsätt, inte minst framhävandet av ett diorama, är tankemäs
sigt besläktat med livsfonnsanalysens betoning av att ringa in helheten och där
med foga samman de olika delarna i en människas liv. Tidsgeografins tennino
logi och inriktning på de högst påtagliga dimensionerna tid och rum och analys
av situtioner - genom att identifiera konkreta händelser och sätta samman dem
till sekvenser av händelser sammanhållna inom ett projekt - är lätt att tankemäs
sigt översätta till livsformens praxis. Tidsgeografins fokusering på restriktioner
eller begränsningar för det mänskliga handlandet passar väl in i en precisering
av existensvillkoren för en livsfonn. Framför allt känns livsfonnsanalysens
framskjntna mål-medel-analys igen i diskussionen om ett projekts mål och de
handlingar som det genererar.

Det är nog på sin plats att understryka att mitt tankemönster följer den ord
ning som de teoretiska bidragen redovisas i. Livsfonnsanalysen med komplet
tering av de feministiska strategierna är utgångspunkt och tidsgeografin hjälper
till att analysera och hantera det empiriska materialet. Tidsgeografin gör heller
inte anspråk på att vara en teori utan brukar benämnas som ett synsätt och en
beskrivningsmodell. Mot bakgrund av tidsgeografins allomfattande prägel är det
inte självklart att sambanden skall vara så. (1 Asplund 1983 och Hägerstrand
1985b tas t ex tidsgeografins totalgrepp upp.) Dock är det så sambanden funge
rar i min studie.

Genom tidsgeografin skulle jag vilja få hjälp att:
visa hur kvinnors vardagsliv faktiskt kan te sig,
diskutera olika typer av begränsningar eller restriktioner i samband med
valsituationer,
framhålla tiden och rummets betydelse.

Detta låter sig göras. Därutöver vidgar jag tidsgeografins ramar och försöker
också

lyfta fram hur kvinnor själva resonerar och ser på sin vardag,
- visa konkret hur livsformstillhörigheten präglar kvinnors handlande

genom att peka på att de val som kvinnor gör styr in vardagen i bestämda
banor,
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- diskutera olika personlighetsstrategier genom att studera vad kvinnor
väljer och väljer bort.

Den tidsgeografiska synsättet inbjuder till en dylik analys, men samtidigt är
det uppenbart att tidsgeografin som den i realiteten utvecklats hittills inte tagit
sig an dessa frågeställningar på ett likvärdigt sätt. På vissa punkter har den också
kritiserats både för sin ofullständighet och för sina prioriteringar (se kap 5.3).

Förenklat uttryckt är min ambition i den empiriska bearbetningen att lyfta
fram hur kvinnors vardag ser ut och vilka motsättningsfyllda situationer de
måste hantera. Därför har jag bedömt att det är nödvändigt att det är verkliga
kvinnor i botten på studien, och att den skall spegla hur deras liv faktiskt är och
varför de handlar som de gör. Tidiga tidsgeografer har menat att detta är av
underordnat intresse. De har istället betonat att det är begränsningarna eller
restriktionerna, liksom det handlingsutrymme som kan avgränsas, som är det
intressanta. De har heller inte ägnat någon större uppmärksamhet åt eller ansett
det vara tillräckligt forskningsbart att analysera hur de enskilda individerna
motiverar sina val. Man har studerat det som skulle kunna falla ut i tid och rum
- projektens realisering - inte vad som ligger bakom. Ofta har de handlingspro
gram man arbetat med varit fiktiva, alltså konstruerade som något slags genom
snitt eller uppställda utifrån vissa normer. Inom denna tradition finns Einar
Holm, Kalle Mäkilä & Sture Öberg (1989) som mot bakgrund av olika samhälls
vetenskapliga teorier utvecklat en simuleringsmodell för rörlighetshandlingar.
Rörlighetshandlingar definieras som "övergången från ett tillstånd till ett annat"
(s 20) t ex att bilda och upplösa par eller att börja eller sluta en utbildning.
Avsikten är att pröva nya tidsgeografiska beskrivningsformer för att avbilda
olika människors levnadsöde. Det finns också geografer som arbetat utifrån tids
geografin och haft faktiska individers handlande som bas och mer eller mindre
kombinerat tidsgeografin med andra teorier, t ex Kajsa Ellegård (1983, 1989)
som detaljgranskat Volvoarbetarnas arbetsorganisation och P O Hallin (1989)
som studerat villaägares val av uppvärmningsform.

Det angreppssätt som den här föreliggande studien har kan knytas till de
handlingsbegränsningar som tidsgeografer i och för sig pekat på (se ovan) men
lämnat åt sidan, nämligen de som innebär att

en individ inte kan uppfatta alla valmöjligheter och att
- det finns normer för hur man skall bete sig samt
- att individen har en personlig värdering av de alternativ som föreligger.

Dessa tre kategorier kommer emellertid att behandlas som ett sammantaget sjok
som hör till den ideologiska sidan i livsformen. Men den typ av begränsningar
som innebär att människor och ting alltid måste befinna sig i bestämda lägen i tid
och rum kommer också att lyftas fram genom redovisningen av enskilda kvin
nors vardag. Därigenom framträder händelsernas oundvikliga rums- och tids-
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koppling. Det är med dessa sistnämnda begränsningar som tidsgeografer tradi
tionellt arbetat.

I analysen av de intervjuade kvinnornas vardag kommer att framgå, att ur
deras synvinkel är en plats eller ett rum inte något i sig; det är något i ett be
stämt socialt sammanhang. Exakt samma rum uppfattas olika beroende på vad
det förknippas med. Det finns anledning att tala om ett socialt rum. Detsamma
gäller tiden. Det finns två tidssystem som kvinnor lever efter, ett som är exakt
och utifrån bestämt och ett som hör till upplevelsen av tiden och hur den kop
plas till olika sysslor. Både rummet och tiden skulle behöva vidgas begreppsmäs
sigt om de skall kunna ges ett djupare socialt sammanhang, vilket Anne Buttimer
(1976) diskuterat.

I analysen av konfliktfyllda situationer för kvinnor - de organisatoriska stöte
stenarna (se kap 9) - kommer en koppling till den tidsgeografiska tankefiguren
om projekt och packningsdilemma att göras. Människors strävan att få kontroll
över sin omgivning, känna igen sig och förutsäga vad som skall hända tvingar
fram vanor och rutiner som gör vardagen överblickbar och hanterbar. Upplös
ningen av de konfliktfyllda situationerna leder fram till att vardagen styrs in i
bestämda banor. Dessa tankegångar finns invävda i ett tidsgeografiskt begrepp
som p O Hallin (1989 s 51) benämner "rutiniseringens princip" och som Solveig
Mårtensson (1979) behandlar innehållsmässigt. Hon betonar vårt behov, fram
för allt barnens, av repetition och stabilitet såväl som förändring och variation.
Vidare antar hon att det finns en önskvärd rytm för varje individ som följd av
en persons sätt att leva och de erfarenheter det ger upphov till. Denna rytm
omfattar inte bara den dagliga kretsgången av aktiviteter utan också kontakt
mönstret med människor och omgivning över en längre period. Rytm och ruti
ner innebär sammantaget repetition, återvändande, återförening vilket leder till
igenkännande, förutsägbarhet och känsla av säkerhet (Mårtensson 1979 s 155
166). De organisatoriska stötestenarna utgör en mycket central del i min analys,
men återigen är det kombinationen av vad kvinnor faktiskt företar för val och
de förhållningssätt som ligger bakom som utgör underlag för analysen; inte
bara de val eller de projekt som de skulle kunna ta sig an.

Som synes plockar jag de delar av tidsgeografin som är användbara för mina
frågeställningar och kombinerar dem med främst livsformsteorin. Genom att
foga ihop tidsgeografin med andra samhällsvetenskapliga teorier påvisas också
en väg hur den kan utvecklas. Syftet med den här föreliggande studien är
emellertid inte att utveckla tidsgeografin. Att ha synpunkter på den är mer en
naturlig bieffekt, och av dem framgår också tidsgeografins brister eller kanske
snarare det den ännu inte tagit sig an.
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5.3 Tidsgeografi - brister eller utvecklingsbara
områden

Genom att ställa tidsgeografin inför en problemställning, i det här fallet: Vilka är
kvinnors förhållningssätt till förvärvsarbete och hemarbete och Hur organiserar
de sin vardag?, utkristalliserar sig det tillämpbara i tidsgeografin, men sam
tidigt framträder det som är outvecklat eller negligerat. Det finns andra fors
kare både utanför och innanför den geografiska disciplinen som också intresserat
sig för tidsgeografin (Buttimer 1976, Giddens 1984, Pred 1977,1981 a, b, c,
Asplund 1983) för att bl a pröva dess tillämpbarhet på egen teoribildning, t ex
Giddens inom struktureringsteorin och Asplund inom socialpsykologin. I sam
band därmed har de framfört kritik mot tidsgeografin - knappast mot hela ide
komplexet utan mer kring vissa delar. I mycket kan denna kritik kännas igen i
de områden som ovan pekats ut som outvecklade inom tidsgeografin. Hallin
(1989 s 44-45) har sammanfattat denna kritik i följande punkter:

I) att basen för tidsgeografin är fysikalism och att den är mer besläktad med
natur- än samhällsvetenskaperna (Jenssen-Butler 1981 s 47, Gregory 1985
s 309-310),

2) att tidsgeografin i allt för liten utsträckning tar hänsyn till individen och
sociala förhållanden, och att detta leder till ett synsätt där subjekt betrak
tar sig själva och andra som objekt och där individer refereras som
"sociala atomer" (Giddens 1984 s 116, Gregory 1985 s 324-325),

3) att den fysikaliska synen på samhället och människan leder till att hon inte
betraktas som ett handlande subjekt och att detta återverkar på tidsgeo
grafins restriktionsbegrepp (Giddens 1984 s 117, Gregory 1985 s 320),

4) att tidsgeografin inte tar tillräcklig hänsyn till mänskliga aktiviteter och
sociala processer, och att av det följer att vissa förhållanden tas för givna
och själva omvandlingen av samhället blir oförklarad (Giddens 1984 s
117, Gregory 1985 s 31, van Paassen 1976 s 339),

5) att tidsgeografin har en outvecklad syn på motsättningar, konflikter och
makt (Gregory 1985 s 323, Giddens 1984 s 117),

6) att tidsgeografin har en oproblematisk syn på tiden och att olika tidsupp
fattningar i vissa avseenden blandas samman (Rose 1977 s 46).

Hallin (1989 s 45-47) tar också fasta på denna kritik men pekar på att det
dock funnits ambitioner bland tidsgeografer att t ex försöka föra in människor
som handlande subjekt i modellerna (Mårtensson 1979, Hägerstrand 1982).
Mårtensson ramar t ex in sina studier i "On the Formation of Biographies in
Space-Time Environments", som koncentreras kring tillgänglighet, med ett livs
kvaliteresonemang, där hon tydligt påpekar att hon i och för sig inberäknar
subjektiva komponenter även om hon inte arbetat med dem. "This physically
realistic foundation, however, can serve as a point of departure when looking
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for links with other approaches" (Mårtensson 1979 s 147). Detta är således ut
vecklingsmöjligheter hon ser framför sig. Hallin (1989) menar emellertid att
den tidsgeografiska begreppsapparaten och uppbyggnaden kring den har varit
så stark att resultatet av dessa ambitioner mest blivit ett komplement till den
grafiska framställningen. Man kan heller inte påstå att den tidsgeografiska ut
gångspunkten har varit att förklara hur människan uppfattar världen eller hur
hon formar projekt för att klara sig i den. Den har varit inriktad på de yttre
ramarna individen inte kan överskrida. Den centrala punkten i kritiken är menar
Hallin (1989 s 46-47) tidsgeografins fysikaliska vetenskapssyn och att den inte
tillräckligt betonar individens aktiva roll. Till detta återkommer han också när
han diskuterar tidsgeografins vidareutveckling, och anför då att den bör ta som
sin uppgift att formulera en "vardagslivets handlingsteori" eller utveckla en
"vardagslivets geografi" och närma sig andra samhällsvetenskapliga ämnen som
sociologi och psykologi (s 150). Den här föreliggande studien ligger alltså inom
det fålt som efterlyses som intressant för tidsgeografin att arbeta med.

5.4 Alternativ tidsuppfattning

Den mest utmanande kritik som riktats mot tidsgeografin handlar om dess fysi
kaliska grundsyn. Den skulle kunna illustreras med den spontana kommentaren:
"Ska vi nu tvingas in i det där akvariet?" Några kvinnoforskare fållde den när
de åhörde ett föredrag som illustrerades med ett tidrumsdiagram av typ block
diagram. Tidsgeografin presenterades som en användbar modell att arbeta med
även för forskare utanför den geografiska disciplinen. Detta uppfattades av
kvinnoforskarna som att nu uppmanades de och andra forskare att sitta och be
trakta kvinnorna på samma sätt som man tittar på fiskar som simmar omkring
i en glasbur. Det som störde dem var framför allt outsiderperspektivet, att man
inte skulle fråga kvinnorna själva om varför de förflyttade sig som de gjorde.
Likaså att man inte skulle fråga dem hur de upplevde sin situation. Betraktat på
detta viset strider den tidsgeografiska beskrivningsmodellen mot kvinnoforsk
ningens kärna: att ställa sig på kvinnornas plats i samhället och utifrån den posi
tionen reflektera över världen och kvinnors villkor i den.

Inbyggt som en självklarhet i kvinnoforskningen finns iden om frigörelse
från förtryck. Den linjära tidsuppfattningen - tidsgeografins tidsuppfattning - är
synonym med disciplinering och tvång, vilket kvinnor i vissa avseenden värjer
sig emot och i sitt sätt att leva söker möta med att behålla en annan tidsuppfatt
ning. Det har därför från feministiska forskare framförts en mer systematisk
kritik mot den linjära tidsuppfattningen. "This is the male mechanical time de
fined by Isaac Newton in 1687: 'Absolute, true, and mathematical time, of it-
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self, and from its own natnre, flows equally without relation to anything exter
na!.' This is the time that would be used in empirical studies byeconomists and
social geographers. Il assumes that time can be divided up into small parts and
that one can go in at one point in time and exarnine a phenomenon, divorced of
context (i e space is present, but context is missing)" (Davies 1989 s 43). Här
bör påpekas att tidsgeografin är inriktad på att analysera sekvenser av tid, dvs
att ett projekts realisering kräver insatser i tid och rum som följer i en viss ord
ning. En av de viktigaste teserna i kritiken går emellertid ut på att kvinnor och
män använder tiden på olika sätt beroende på att de befinner sig i så olika situa
tioner. Därför menar kritikerna att det är nödvändigt att hantera tiden som
relationell, dvs att sätta den i relation till den sociala omgivningen. Det är nöd
vändigt att avslöja könsblindheten i vårt förhållande till tiden (Tornes 1983,
Gunnarsson & Ressner 1985, Davies 1989).

"Om man accepterar att tiden är socialt konstrnerad är det logiskt att fråga
sig: vilka individer eller grupper av individer är det som har makt att definiera
eller utöva inflytande på tidsuppfattningen och tidmätningen i ett visst samhälle?
Frågan är viktig, eftersom tidsuppfattning och tidmätning är av avgörande be
tydelse för hur kvinnors och mäns dagliga liv inriktas och struktureras. Tiden
är ett instrument för makt- och kontrollutövning" (Davies 1987 s 27). Tidsgeo
grafer utgår ifrån att alla individer har lika mycket tid till sitt förfogande - 24
timmar varje dygn. Frågan är hur och vem som använder sig av den. Inom t ex
familjen kan man bruka varandras tid, men oftast är det kvinnans tid som tas i
anspråk för omsorgs- och hushållsarbete. Hon anpassar sin tidsanvändning till
övriga familjens behov. Hon avlastar de andra familjemedlemmarna genom att
ta av sin tid. Därför är det relevant att påstå att kvinnors tid är andras tid
(Liljeström 1979, Tornes 1983).

Detta har gjort mig nyfiken på om det är möjligt att matcha den tidsgeo
grafiska modellen med en alternativ tidsuppfattning och analogt en alternativ
rumsuppfattning, dvs en tids- och rumsuppfattning som kan ställas mot den
fysikaliska som tidsgeografin arbetat med. På samma sättvilljag ta upp den
kritik som riktats mot tidsgeografin och som handlar om objektifieringen av
människor, genom att istället för fiktiva individer utgå ifrån faktiska individer
och analytiskt söka ett insiderperspektiv i stället för ett outsiderperspektiv. I
det ligger att individerna måste behandlas som handlande subjekt. Det innebär
att de kulturella bestämningar som styr människors liv, till vilket normer och
förhåliningssätt men också resnrser och makt hör, måste fångas in. Det är här
livsfonnsteorin och de feministiska teorierna om maktstrukturer och strategier
kommer in i bilden. Dessa spelar som redan framgått en central roll i denna
studie. En alternativ tidsuppfattning intar inte en lika betydelsefull plats i mitt
arbete men är icke desto mindre mycket intressant. Det empiriska materialet är
heller inte insamlat med detta för ögonen. Dock bryter en sådan tidsuppfattning
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fram i de intervjuade kvinnornas bertittelser och det tir i viss mån möjligt att
göra en analys utifrån en sådan synvinkel, vilket kommer att framgå ltingre fram
i texten.!

Linjär tid kontra andra tidsuppfattningar

I tidsgeografin är tiden en allestädes närvarande dimension. Den är en referens
ram som vi alltid, fram tills dess att vi upphör att existera, kan relateras till.
Tiden rör sig framåt och vi med den. Den är exakt. Den kan mätas i sekunder,
minuter, timmar, år och decennier. Tiden varierar inte i rytm. Den gör inga av
brott och inga sidosprång. Den omsluter alla förlopp trots att den är avskild
från dem. Den har frigjort sig från de konkreta upplevelsen av tillstånd. "Att
springa, vänta eller växa, årstiderna eller månens faser eller hjärtslagen - inget
av detta är tid. Men allt detta är i tid och kan inte nndkomma detta allomfat
tande öde" (Johansen 1984 s II). Eftersom vår livslängd är begränsad talar tids
geografer om att tiden kan budgeteras. Om det känns angeläget för oss att budge
tera eller planera tiden beror på om vi anser att den är knapp, och otvivelaktigt
uppfattas den mestadels så. Det är alltså fråga om en linjär tidsuppfattning, där
tiden kan ritas som en pil upp i det blå eller som en rak linje som rör sig från
vänster till höger. I de tidsgeografiska diagrammen ritas tiden som en y-axel
exakt indelad i den tidsenhet som passar syftet.

Eftersom denna tidsuppfattning innebtir att tiden går parallellt med våra liv
och fristående från vad det egentligen innebtir att leva, dechiffreras skratt,
ångest, tröst, matlagning, blöjbyte, barnpassning, fönsterputsning, maskinskriv
ning, omvårdnad, undervisning osv till ett mängdförhållande. till något som mäts
i timmar, minuter och sekunder. Vi uppfattar att tiden framskrider utan att man
kan komma åt den. Vår nppgift bli att fylla den med innehåll, att avstitta spår i
den. Vi känner oss tvingade att prestera något så att vi kan titta tillbaka och i
efterhand peka på det vi åstadkommit. I den linjära tidsuppfattningen blir nuet
ett medel för att förverkliga framtiden. Frågan är emellertid om vi någonsin når
fram till det utopiska tillstånd dtir vi har uträttat så mycket att vi kan njuta av
livet. Följaktligen påstår också Anders Johansen (1984 s 17): "Linjär tid under
gräver upplevelsen av att vara till."

Johansen för också ett resonemang om tiden som ekonomisk kategori, därför
att den möjliggör olika stitt att arbeta. Den rådande tidsuppfattningen är relate
rad till ett bestämt ekonomiskt system och reser en barriär mot ekonomiska
system av annat slag. Arbete under kapitalismen med dess linjära tidsprägling

1 Trots att min analys bara till viss del präglas aven alternativ tidsuppfattning anser jag den
vara så pass intresseväckande och väsentlig för mitt tankemönster att genomgången här är
befogad.
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är t ex ett arbete under intensivt tidsmedvetande. Tiden skapar förutsättningar
för kontroll och disciplin och den döljer maktförhållanden. Det gäller att ut
nyttja tiden, att inte kasta bort den, att helt enkelt se till att mycket blir produ
cerat. Arbetsuppgifterna styckas upp i små bitar som siusemellan är lika, och vi
bestjäls på möjligheter att uppleva rytmer och variationer, faser och växlingar.
Både tiden och arbetet blir abstrakta enheter. Båda blir kvantiteter och arbetet
kan omsättas i tid och pengar. För att möjliggöra detta krävs av människor en
levn~.dsteknik som är planmässig och disciplinerad, överhuvudtaget en aktiv
livshållning. I hela den industriella utvecklingen tog det emellertid lång tid
innan människor accepterade denna tidsordning, och protesterna blossade upp
och böljade fram och tillbaka under framförallt 1700- och 1800-talet.

Den linjära tidsuppfattningen associeras mestadels till det moderna väster
ländska samhället. Dock har den sina rötter långt tidigare inom religionen. Både
i judendomen och kristendomen finns en inriktning på framtiden som antyder
en linjär tidsuppfattning. Man väntar t ex på att Guds son skall uppenbara sig
för när så sker kommer saker och ting att förändras. Det kan ställas i kontrast
till den grekiska historiefilosofin där "det i historien endast är fråga om en upp
repning av typiska situationer. Såsom i naturen och i kosmos följer i historien
olika lägen i en lagbunden ordning", vilket är typiskt för den cykliska tidsupp
fattningen. I den judiska och urkristna historiesynen däremot bjuder historien
"något nytt och överraskande som samtidigt är ett svar på en längtan och en
strävan" (Benktsson 1983 s 7). I den tidiga judendomen bryter en linjär tids
uppfattning igenom när högtiderna börjar firas utan anknytning till naturens
rytmer utan istället äger rum 'till åminnelse av viktiga händelser som befrielsen
från det egyptiska slaveriet (Wax 1960 s 452). I en religion som kristendomen
är riktmärket för livet att förbereda sig inför det som oundvikligen kommer i
framtiden nämligen döden, vilket också indikerar en linjär tidsuppfattning.
Gud har en plan för mänskligheten och tiden har satts i rörelse för att förverk
liga den. Inom kyrkan får tiden vid utgången av medeltiden allt tydligare en tom
och begreppslig form, även om de folkliga föreställningarna om den substan
tiella tiden är seglivade. Under renässansen blir tiden den store ödeläggaren som
utrustad med lie och timglas förtär och deformerar, och den enskilda männis
kans egen tid slutar med avgrunden döden. Det är det ångestfyllda mötet med
den linjära tiden (Johansen 1984 s 55-58). Med referens till Charlotte Perkins
Gilman (1923) påpekar Karen Davies (1989 s 23) att denna manliga prägling
av religionen innebär att den koncentreras på döden och framtiden. Hade däre
mot kvinnor haft möjlighet att sätt sina spår i religionen hade de fokuserat födel
sen och betonat kärleken och arbetet här och nu. Att vara upptagen med det
som försigår här och nu är, menar hon, i själva verket att syssla med att göra
framtiden möjlig, i vart fall en framtid för andra, inte nödvändigtvis en indi
viduell framtid (se även Forman 1982).
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För att få ytterligare relief till resonemangen om just den linjära tidens
pockande framtidsinriktning kan den ställas mot en tidsuppfattning som kan
kallas "punktformad eller primitiv tid", en tidsuppfattning som är utbredd i
många förindustriella kulturer. Den består av öar av tid och tiden rör sig i
språng mellan orörliga tillstånd. Tiden består av konkreta händelser, inte det
som är emellan. Bråda händelserika skeden markeras därför tätt med punkter 
tiden tar fart. Enfonniga eller overksamma perioder tunnar ut dem. Då brom
sas tiden upp. Tiden är inte överordnad det mänskliga arbetet utan anpassas efter
dess rytm. Eftersom tiden är händelser är overksamhet inget förslösande av tid.
Då upphör helt enkelt tiden. Tidsbilden avspeglar aktivitetsmönstret. Tiden finns
inte i sig. I den punktfonnade tiden har planens och strategins tidsuppfattning
brutits upp. Varje steg isoleras från nästa. Varje enskild handling är ett mål i
sig. Handlingslogiken blir således helt annorlunda än den linjära tidsuppfatt
ningens. Upplevelsen av här och nu är stark, och i den finns ett bevarat för
flutet men också en förväntan på nästa utvecklingssteg. Framtiden är inte det
fullständigt öppna, det som man bara kan föreställa sig, utan en nödvändig följd
av det som äger rum nu. Framtiden handlar om det man vet förestår, inte om
några abstrakta föreställningar. Frånvaron av abstraktioner innebär att tiden har
materiell fonn. Den hör ihop med rummet som har en omedelbar sinnlig dimen
sion. Det finns också en tendens i dessa kulturer att tidpunkter hänger omedel
bart ihop med bestämda platser och att avstånd i tid inte kan skiljas från geo
grafiska avstånd. Tiden har inte skilt ut sig från det konkreta landskapet, dvs
"nu" är också "här". Tiden är egentligen ett tidlöst rum med nuet här och det
förflutna tillhörigt det avlägsna. En öppen framtid blir lika overklig att före
ställa sig som ett icke-existerande område i landskapet. I många språk går den
heller inte att uttrycka p g a avsaknaden av tempusböjning av verbet. Samman
smältningen av begreppen för tid och rum hindrar utvecklingen av den linjära
tidsuppfattningen. Tidsuttrycken måste distansera sig från det rumsliga innan
språket kan anta den linjära tidens kännetecken. I Europa sker denna föränd
ring under senmedeltiden (Johansen 1984 kap 3).

För att återgå till den linjära tidsuppfattningen benämns den också "klocktid",
särskilt i sammanhang där den industriella processen står i fokus. Med tayloris
men infördes styrningen med hjälp av klockan - tidsstudien - och fordismen
förfinade kontrollen genom att låta själva produktionsprocessen med det löpan
de bandet bestämma vad som och hur snabbt arbetsmomenten skulle utföras.
Men klockan som styrinstrument har djupare anor, och den mekaniska klockan
var t ex ett hjälpmedel på medeltiden för benekdiktinennunkarna att utveckla
sina mycket fasta rutiner. För dem var det av fundamental betydelse att guds
tjänsterna hölls på exakta tider oberoende av dagens naturliga rytm, och punkt
lighet blev av stor vikt (Landes 1983, Johansen 1984).
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E P Thompson (1974) skiljer på samhällen där arbetsuppgifterna är målet
för tiden (task-oriented time) och samhällen där tid är målet för arbetsinsatsen
(tirned labour). I de förstnämnda måste sysslorna utföras i samklang med natu
rens förutsättningar. Att arbeta från gryningen till skymningen blir "naturligt"
i ett bondesamhälle, särskilt under skördemånaderna. Säden måste skördas när
den är mogen."And we may note similar 'natural' work-rythms which attend
other rural and industrial occupations: sheeps must be attended at lambing time
and guarded from predators; cows must be milked; the charcoal fire must be
attended and not burn away through the turfs (and the charcoal burners must
sleep beside it); once iron is in making, the furnaces must not be allowed to
fail" (Thompson 1974 s 302-303). Skiljelinjen mellan arbetet och livet är ringa.
Detta är ett förhållningssätt till tid som är effektivt i bondesamhället. Uppgifts
orienteringen (task-oriented time) blir emellertid mer komplex när arbetskraf
ten blir anställd. Tid börjar bli liktydigt med pengar, arbetsgivarens pengar och
det sker ett skifte till "time labour". "Those who are employed experience a dis
tinction between their employer's time and their 'own' time. And the employer
must use the time of his labour, and see it is not wasted: not the task but the
value of time when reduced to money is dominant. Time is now currency: it is
not passed but spent" (Thompson 1974 s 304). Så länge som industrierna hade
hemslöjdskaraktär eller produktionen skedde i liten skala utan långtgående
arbetsdelning var uppgiftsorienteringen i allmänt bruk. Behovet av att mäta
arbetskraftens insats i tid är i hög grad avhängigt behovet av att synkronisera
arbetsinsatserna i förhållande till maskinerna och för att samordna enskildas
arbetsmoment.

Mot linjär, klocktid kan alltså ställas punkttid, cyklisk tid, uppgiftsrelaterad
tid eller processtid. Den cykliska tiden är ytterst förbunden med präster och
filosofer. Den har reglerat de områden som har en utpräglad forrnalia av typ
religiösa och politiska ceremonier (Johansen 1984 kap 4). Den präglar också på
sitt sätt bondesamhället där den omtolkas och förenas med punkttiden. Den
gamla svenska bondepraktikan speglar tidens - årets - gång på ett konkret och
meningsfyllt sätt. Den är ingen abstrakt almanacka utan består av handlings
anvisningar. Den är ett förråd av rätta tillfållen att utföra olika sysslor (Asplund
1983 kap 7). Likaså ställs den uppgiftsrelaterade tiden oftast i samband med ett
bondesamhälle eller förindustriellt samhälle och vad som så att säga är "moget"
att ta itu med när det gäller grödor och djur. Den cykliska tidsuppfattningens
bild av t ex året är inte en rak linje in i en okänd framtid utan en cykel där
vissa förusägbara händelser inträffar och människor relateras till dem. När året
är slut påbörjas en ny cykel som är uppbyggd på likartat sätt. Tiden har en
materiell verklighet och att finnas till i cyklisk tid är som att röra sig i ett väl
bekant landskap (Johansen 1984 s 32, 52). När vi säger uppgiftsrelaterad tid är
det uppgiften i sig och dess genomförande som är måttstocken. Den är ett sjok
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av tid som är direkt hopkopplad med uppgiften. Karen Davies (1989 s 37) kal
lar den processtid för att understryka dess sociala karaktär. Det är främst om
sorgsarbetet hon har i åtanke och detta kräver en flexibel relation till tiden.
Tiden kan inte avläsas i timmar och minuter. Däremot kan man tänka sig att
det kan vara relevant att diskutera sådant i termer av t ex länge och fort som
har med upplevelser att göra. Tiden kan gå fort. Den gör så när vi har trevligt
och särskilt uppfattar vi att den gått fort när det roliga är över. Tiden kan också
vara dryg när vi väntar eller kämpar oss igenom en påtvingad uppgift. Vi kan
uppleva att vi hållit på länge med något. Ändå kan detta i den linjära tidsupp
fattoingen motsvara exakt samma tidsenhet.

Den historiska förändringen av förhållningssätten till tiden följer mönstret
punkttid, cyklisk tid och slutligen linjär tid. Överlagringarna är rikliga och kan
skönjas in i det mest effektiva tidsfixerade perioden efter andra världskriget.
Ofta kontrasteras industrisamhällets linjära tid med bondesamhällets tid. Johan
Asplund (1983 kap 7) benämner den allmogetid som han ställer mot klocktid.
Hans infallsvinkel är kopplingen mellan tid, individ och kollektiv. Han ställer all
mogemänniskans tidsuppfattning mot borgarens. Allmogemänniskan har ingen
egen tid. Hon står alltid i relation till sin omgivning och är en del av kollektivet.
Hon fogar sig under skeenden. Borgaren däremot räknar sina år, betraktar dem
och ser hur de förbrukas. Han planerar och punktligheten är ett sätt att driva
utvecklingen och uppfylla planen. Han avskiljs från sina medmänniskor och sin
omgivning, och hans liv blir en individualiserad karriärstege. I bondesamhället
däremot står en individs levnad i samklang med omgivningens tidsförlopp, och
ålderstrappan blir kollektiv med förutsägbara och inrutade trappsteg (Frykman
& Löfgren 1979 s 35).

5.5 Kvinnotid kontra manstid

Inom kvinnoforskningen har dessa olika tidsuppfattningar satts i relation till
könsuppdelningen i samhället, och då de sysslor och beteenden som män och
kvinnor utvecklat. Kristin Tornes (1983 s 316) utgångspunkt är att olika arbets
uppgifter också ger olika orientering till tiden. Män och kvinnor har skilda sätt
att förhålla sig till tid på väsentliga områden i livet som en konsekvens av den
könsrnässiga arbetsdelningen. "Kvinners forhold til en betydelig del av sin tid 
uansett posisjon i yrkeslivet - er fortsatt preget av oppgaveorientering. Det
ligger i den 'naturlige nlldvendighet' som preger de oppgaver som utgjllr re
produksjonen - omsorg, pleie, husarbeid, barnepass, osv" (Tornes 1983 s 319).
Rita Liljeström (1979 s 145) gör följande karaktäristik av traditionell manstid
och kvinnotid:

126



Kvinnotid

# är tid som brukas till att knyla och
vidmakthålla sociala band, till atl
trygga tillgången på ömsesidig
hjälp om något skulle hända.

# är osåld tid. Det finns ingen
kvantitativ måttstock som fast~

ställer verksamhetens värde.

# är samordnad tid. Kvinnor varvar
olika aktiviteter och gör ofta flera
saker samtidigt.

# vag programmering av tiden, oav
lönat arbete, symboliskt samspel
och avkoppling avlöser varandra
och går in i varandra i ett fort
löpande flöde.

# mindre synliga resultat, hur skall
stödettill andras utveckling och
insatser som främjar andras själv
ståndighet bokfdras? Resuitaten
vilar på kvalitativa värderingar.

# är närvaro här och nu.

Manstid

# är tid som brukas fOr att främja objektiva
ekonomiska intressen, till utbyte mot ett
erkänt egenintresse.

# är såid tid. Lönen ger klara besked om
vad arbetel är värt.

# är segregerad tid. Uppmärksamheten kan
koncentreras på en uppgift.

# strikt programmering, avslutande exakta
tidsenheter, klara gränser mellan arbete
och fritid

# mera synliga resultat, en strävan till
kvantitativ maximering.

# är inriktad mot framtiden..

Den fråga som upptar Liljeström (1979 s 144-145) är: "Vad händer med
tiden när det oavlönade arbetet blir underordnat arbetstiden, när produktionens
'manstid' i jämställdhetens namn utsträcker sig över och underkastar den 're
produktiva kvinnotiden' sina villkor?" Ett svar hon ger är (s 146): "Dubbel
arbetsbörda, ständig tidsbrist, obekväma arbetstider, vård pågår dygnet runt,
långa tider på daghem. Ett ökande antal kvinnor tar spjärn i deltid."

Denna karaktäristik polariserar män och kvinnor och bygger på könsroller
som är komplementära och föreställningar om en svunnen tids mansgöra och
kvinnogöra. Riktigt så ser inte rollfördelningen ut nu. Den har heller aldrig
varit så entydig. Den är mer överlappande men inte utsuddad. I historiens ljus
kan det vara lättare att uppfatta tydliga särdrag i könsrollerna än att träffsäkert
ringa in de som råder idag. I nutidens myller är det svårt att särskilja smått och
stort och med säkerhet påstå vilka drag som är de bärkraftiga. Nu råder det en
allmän uppfattning att kvinnor och män formellt har samma rättigheter i det
svenska samhället. Det förs en jämställdhetspolitik inriktad på likhet vars upp
gift är att se till att ingetdera könet diskrimineras. Det har under de senaste de
cennierna börjat bli en självklarhet i Sverige att kvinnor skall förvärvsarbeta.
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Fortfarande har kvinnor hnvudansvaret för barnen och omsorgen. Vad innebär
det för förhållningssätten till tid? Är det fortfarande relevant att tala om kvinn
lig och manlig tid?

Karen Davies (1989) menar det och använder just dessa benämningar om
kvinnors respektive mäns dominerande tidsuppfattning. "Male time" är för henne
synonymt med linjär tid (Davies 1989 s 17). Det är den manliga maktelitens tid,
alltså en produkt av patriarkatet och drabbar kvinnor men också underordnade
män. Det är alltså inte nödvändigtvis liktydigt med mäns förhållningssätt till tid
i allmänhet. Genom beteckningen "male time" markeras att denna tidsuppfatt
ning inte är könsneutral. Andra författare har också tagit upp tiden i relation till
makt men så gott som enbart betonat klassintressen. Karen Davies (1989 kap 8)
försöker emellertid fånga in den dominerande manliga tidsuppfattningen i en
typologisering och menar att dess främsta kännetecken är att den präglas av
diskontinuitet. Hennes bildliga jämförelse är stålvajern. Den är centralaxeln i
mäns liv och motsvaras av lönearbetet. Den kan delas av i bitar som löper efter
varandra, och emellan bitarna uppstår luckor eller tomrum som män kan fylla
med icke-produktiva aktiviteter. Det finns alltså plats för pauser (time-out) i
mäns liv och hur de utnyttjas är kulturellt betingat. Sport som fotboll och fiske
är moderna exempel. I andra länder frodas en kafekultur som bärs upp av män.
Denna time-out är identisk med tid för egen del och män har makt att kräva och
njuta av dessa tidsluckor; att kunna försvinna för några timmar eller dagar.
Kvinnor har inte haft makt eller möjlighet att göra sammaledes. Kvinnor kan
inte sitta och göra ingenting. Deras samvaro med andra sker oftast i arbetets
gemenskap. Deras egen tid får gömmas bakom någon aktivitet som broderande
och stickande. Kvinnor har ansvar för barn och gamla som inte kan klara sig
själva. Deras tid har uppslukats av omsorg och hänsyn. I kvinnors liv råder en
blandning av aktiviteter som bildar olika komplicerade mönster. Davies liknar
dem vid en garnlek, där garnet är hopknutet i ändarna och man genom att trä
det fram och tillbaka mellan fingrarna skapar olika figurationer t ex ett fiskenät.
Davies exempel är "cat's cradle", en bild hon har hämtat från Tom Schuller.
Det karakteristiska är att garnet hänger ihop. Klipper man sönder tråden i garn
mönstret förstörs hela designen. Det betyder att kvinnors dominerande tidsupp
fattning präglas av kontinuitet.

Kvinnors repetitiva, reproduktiva arbete karakteriseras av det cykliska. Det
ger sken aven cirkel utan utveckling. Men kvinnors arbete medverkar också till
tillväxt och förändring. Därför är det mer befogat att använda spiralen som bild,
anser Karen Davies, då den förenar det cykliska med det linjära. Kvinnor
sammanväver linjär klocktid med processtid när de fonnar sina komplicerade
tidsmönster.

Mot detta kan invändas att det är en alltför generaliserad bild av kvinnors och
mäns tidsuppfattning, byggd på en gammaldags arbetsdelning mellan kvinnor
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och män. I denna typologisering framställs mäns och kvinnors tidsuppfattningar
som två olika arter, även om det i kvinnors tidsuppfattning finns insprängt linjär
tidsuppfattning som är den manliga tidsuppfattningens signum. Kanske är det
istället fråga om en gradskillnad, vilket skulle innebära att män också är bärare
av processtid om än inte lika dominant. I den nutida dubbelarbetande svenska
familjen har jag svårt att föreställa mig att männen slipper undan allt som hör
till hemmets och bamens skötsel. Det är trots allt inte helt ovanligt att pappor
drar bamvagn, hämtar och lämnar bam på daghem etc. Någon könsmässig ut
jämning är det dock inte fråga om. Det är också rimligt att föreställa sig att
kvinnor inte är en helt enhetlig grupp och att deras förhållningssätt till tid varie
rar beroende på omsorgsplikter, yrke, karriärorientering etc.

Kvinnors tidsanpassning

Kristin Tornes (1983) och Karen Davies (1989 kap 5) framhåller att ett speci
fikt drag i kvinnors förhållningssätt tiil tiden är att deras tid alltid måste sättas
i relation till andras tid och andras anspråk på dem. Det är i hög grad andra som
sätter ramarna för vad de kan göra och inte kan göra. Därför blir också kvin
nors relation till tiden komplex. Den linjära tiden -lönearbetets tid - strukture
rar vardagen men styr också obarmhärtigt och är förtryckande i många situa
tioner. Men även processtiden kan vara frustrerande då i den är inbyggt att
saker ocr. ting bör få ta den tid som behövs. Anpassningen till andra får ett tids
mässigt utslag i ett specifikt kvinnligt särdrag som innebär "väntan" (Davies
1989 s 220-221). Kvinnor befinner sig t ex i väntan på att barnet skall födas,
att mannen kommer hem till middagen, att barnen skall äta upp frukosten, att de
skall leka färdigt på dagis så man kan gå hem, att barnens ridlektioner skall ta
slut, att bussen skall komma eller att tvätten skall bli färdigtvättad och kunna
hängas upp. Väntan kräver en speciell relation till tiden som är diffus och cirku
lär. Män har svårt för väntan. Kvinnor har socialiserats in i det. Den som har
mycket makt behöver inte vänta.

Denna anpassning till andra och denna väntan får speciella konsekvenser för
hur kvinnor planerar sin dag men också sin framtid. Att vara upptagen av om
sorgssysslor fordrar en intensiv närvaro i nuet. Att då planera och göra upp
tidsscheman innebär att utsätta sig för misslyckanden, eftersom man aldrig kan
vara säker på att dessa scheman kan genomföras. I vart fall riskerar man att
hela tiden utsätta sig för tidskollisioner. Då en stor del av kvinnors arbetsupp
gifter är knutna till andras behov, innebär det också att deras bruk av tiden
egentligen är andras bruk av deras tid. De blir en resurs för sin familj som kan
avlastas, och den fria tid familjemedlemmarna får kan användas utåt i samhället.
Mannen kan t ex lägga den på övertidsarbete, politiska engagemang. Ungdomar
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som fortfarande bor hemma kan fylla ut sin tid med specialintressen som musik,
idrott etc. På samma sätt är det i förvärvslivet, där de typiska kvinnliga arbets
uppgifterna ofta har innebörden av att avlasta och underlätta för någon annan,
t ex sjukvårdsbiträdet som tar hand om patienter och servar läkaren eller sekre
teraren som finns till hands för att skriva eller administrera åt överordnade.

För att vårt samhälle skall fungera med sin välutvecklade specialisering krävs
en samordning som inte får klicka. I vardagen möter kvinnor (men också män)
alla färdigstrukturerade tider alltifrån daghemmets frukosttid, tider för när
arbetsdagen börjar och slutar, busstider, tid för tandläkarbesök, TV-program,
räkningars sista betalningsdag osv. Allt fordrar en tidsanpassning och den
fångar in vardagen i ett fast grepp. Det gäller att ha självkontroll och kunna
organisera sin tillvaro väl. Den som har makt kan överföra detta kom-ihåg till
någon annan. Kvinnor har sällan mycket makt. Det är här vi kan förstå den
kvinnliga protest som den frivilliga "sextimmarsdagen" utgör.

Det här återverkar också på hur kvinnor planerar sina liv i ett längre tids
perspektiv. Kvinnor är upptagna av framtiden i den bemärkelsen att de har an
svar för barnens framtid. De skall uppfostra och socialisera in sina barn i ett
framtida samhälle. Det kräver en lång planeringhorisont. I denna framtidsplan
ingår de själva som den uppbackande, den som ser till att det går bra. Det är
inte samma sak som att ha konkreta planer för sin egen utveckling. Det hör
också till bilden att omsorgsfasen för kvinnor inte enbart omfattar uppfostran
av egna barn. Efter den fasen kan det mycket väl komma en fas när äldre i
familjen, föräldrar och svärföräldrar är i behov av hjälp, och den kan också
överlappas av de vuxna barnens behov av att få avlastning med egna barn.
Planerna för det egna livet hålls tillbaka och styrs av de villkor omgivningen
ställer upp. Även om kvinnor hyser många tankar och ideer om vad de skall
göra när barnen flyger ur boet är steget till att konkretisera dem stort. Tornes
(1983 s 328,344) menar: "Formange virkerdette som så langtfram at de skyver
planleggningen av egen framtid fra seg som urealistisk. Andre tenker på den som
noe som hele livet avhenge av andre, og innstiller livet sitt etter dette. Den
passivitet som er blitt ansett som en 'naturlig' del av kvinnerollen mener jag
må forståes i et slikt perspektiv." Det kan innebära att kvinnor förväntar sig att
andra skall skapa en mening åt dem. De får ett passivt förhållningssätt till sig
själva. De får svårt att göra något åt sin situation på egna villkor. Deras plane
ringshorisont blir kort och deras planer lösliga. Det blir lätt mer drömmar eller
hugskott än konkreta planer. Dock måste här tilläggas att tendenserna i tiden
måhända bildar grogrund för ett annat förhållningssätt. Kvinnor har färre barn
i genomsnitt, barnafödandet kan planeras mer medvetet, t ex efter en utbildnings
period, och barnen kommer ofta i relativ tät följd. Perioden med barn blir korta
re medan den yrkesaktiva perioden blir lång, eftersom kvinnor nn sällan helt
upphör att förvärvsarbeta när de har barn. Detta talar för en betydligt aktivare
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förhållningssätt till vad man vill göra med sitt eget liv. Därmed inte sagt att
vägen till förverkligande nödvändigtvis sker genom lönearbetet så som detta ter
sig för dagens kvinnor.

En högre grad av framtidsorientering innebär också en högre grad av
internalisering av den linjära tidsuppfattningen med dess disciplinering, tvång
och försakelse av det närvarande. Därför kan den positiva värderingen av den
linjära tidens framtidsinriktning ifrågasättas. Är det den som kvinnor skall upp
muntras att bejaka? I ett likhetsperspektiv är det nog så men inte självklart i ett
särartsperspektiv. Den starkare kvinnliga här och nu-orienteringen kan upp
fattas som något kvinnor tvingas till, ja som en del av kvinnoförtrycket. Ett
effektivitetsstyrt samhälle kan emellerid också uppfatta det som ett hot att kvin
nor p g a av sin närhet till livet och det omedelbara håller fast vid en avvikande
tidsorientering. Den fyller emellertid en funktion för kvinnorna eftersom de
tar ansvar för det som sker just nu. Det finns ett intresse av att inlemma kvin
norna under de krafter som styr och kontrollerar samhället och därför för
söker man korrigera dem. Inom industrins väggar har man på ett utstuderat
sätt också lyckats pressa in kvinnor i de mest monotona uppstyckade arbetsmo
menten, onekligen ett uttryck för ett kvinnoförtryck. Frågan blir därför: Hur
skall kvinnor kunna styra och kontrollera sina egna liv och förverkliga sina
intentioner även i ett långsiktigt perspektiv utan att bli offer för den linjära tids
uppfattningens, i bemärkelsen "male time", förtryck? Går det att enbart ta fasta
på den linjära tidsuppfattningens möjlighet att föreställa sig något i framtiden
som också kan fungera som mål? Eller är det den punktuella tidsuppfattningen
med här och nu-upplevelser som kan föra med sig det goda livet? Vilka strate
gier måste kvinnor i så fall utveckla?
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Kapitel 6

Metod

Innan jag presenterar resultaten från intervjuundersökningen skall de viktigaste
metodfrågorna redovisas nämligen hur jag planerade studien, genomförde den,
hanterade materialet och analyserade det. För att placera de intervjuade kvinnor
na i ett sammanhang kommer också undersökningsområdet, Kristianstads kom
mun, att presenteras kortfattat som lokal arbetsmarknad och som boendemiljö.

6.1 Studiens uppläggning och genomförande

Sigmund Grl1lnmo (1982 s 108) gör följande beskrivning av kvalitativ analys:
"Analyser av kvalitative data tar ofte sikte på å oppnå en mer eller mindre
helhetligforståelse aV spesijikkeforhold. Slike studier er gjerne intensive - i
den forstand at de går i dybden på relativt begrensede områder: De er vanligvis
konsentrert om forholdvis få enheter, men retter til gjengjeld sl1lkelyset mot et
stort antall egenskaper ved disse enhetene." Denna allmänna beskrivning är giltig
även för denna studie.

Analysen har genomförts stegvis, visserligen mot ett bestämt mål men inte
enligt ett exakt förutbestämt schema. Snarare förhåller det sig så att jag fick om
pröva planerna på hur analysen skulle framskrida flera gånger mot bakgrund av
hur empirin kunde sammanfattas och förklaras. I viss mån behöver jag redovisa
dessa steg för att de empiriska resultaten skall bli förståeliga och kunna läsas som
ett successivt framåtskridande. Det har varit en process med målet att göra en
del av kvinnors verklighet till något begripligt.

Steg i materialinsamlingen

Materialet har samlats in i tre faser. Idenförstafasen - den förberedande fasen
- genomfördes sju intervjuer med förvärvsarbetande kvinnor. De förde var sin
tidsdagbok. I en tidsdagbok noteras de aktiviteter eller helt enkelt allt man
företar sig under exempelvis en dag. Anteckningarna skall täcka aktiviteterna i
sig samt när och var de ägt rum. Intervjupersonerna var bosatta i olika orter i
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landet. Tanken i inledningsskedet var nämligen att intervjna kvinnor i olika orts
typer och att studien skulle mynna ut i en diskussion om regionala skillnader.
Under denna fas kom jag till insikt om att det knappast skulle vara möjligt att
belysa regionala skillnader på ett meningsfyllt sätt. Redan då framskymtade att
framför allt yrke men också boendeform var de variabler kring vilka skiljelin
jerna bröt fram. Intervjuerna kom att få tonvikt på kvinnornas tidigare erfaren
heter av boende och arbetsliv. Detta beror på att jag inledde intervjuerna med
tillbakablickande frågor, vilka tog lång tid i anspråk att besvara. Mitt huvudin
tresse var emellertid hur kvinnor uppfattar sin aktuella situation, och för att und
vika att intervjuerna fastnade i barndomens och ungdomens livsfaser gjordes en
tyngdpunktsförskjutning i de kommande intervjuerna.

I den andra fasen - huvudfasen - utnyttjade jag dessa erfarenheter och
följande intervjuer förlades till en lokal arbetsmarknad nämligen en mellanstor
stad, Kristianstad. Dessa intervjuer utgör huvudstudien och redovisningen av
empirin innehåller enbart exempel från dem. Studien omfattar kvinnor som är
fast etablerade på arbetsmarknaden och har barn. Sammanlagt genomfördes
tjugoen intervjuer. Kvinnorna ombads att föra tidsdagbok två vardagar som de
uppfattade som normala i deras liv dvs att de ej var sjuka, att barnen gick i sko
lan och att inget extraordinärt eller dramatiskt inträffade i deras omvärld just
då. Antalet fullständiga tidsdagböcker uppgår till trettioen. Därför kommer
några i vilka delar av dagen saknas. Intervjuerna genomfördes under hösten/
vintern 1986-87.

Den tredje fasen kan liknas vid en kontrollstation. Analysarbetet hade då
framskridit långt och de teoretiska grundvalarna klarnat. Jag fick möjlighet att
åt Arbetstidskommitten genomföra intervjuer med båda makarna i några hus
håll. Syftet var att belysa inställningen till förkortad arbetstid, antalet intervjuer
uppgick till nio och antalet dagböcker till arton. Studien var förlagd till Göte
borg (se Clark, Friberg & Lenntorp 1989). Intervjuerna koncentrerades på
vardagslivets organisation och erbjöd ett utsökt tillfälle till jämförelse med
resultaten från intervjuerna i Kristianstad. Resultaten från Göteborgsstudien
stöder de resultat som intervjuerna i Kristianstad genererat men finns ej särskilt
kommenterade här.

Urvalsprincipen för intervjuerna i Kristianstad

Utgångspunkten var att studera förvärvsarbetande kvinnor.Yalet av intervjuper
soner skedde genom ett "strategiskt urval" (jfr Haavind 1982c). Intervjuper
sonerna valdes ut i omgångar efterhand som materialinsamlingen fortskred.
Yalet av intervjupersoner företogs utifrån ett antal kriterier. Dessa var att kvin
norna skulle vara stadigvarande förvärvsarbetande, ha barn som bodde hemma
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samt finnas inom några "vanliga" yrkesområden för kvinnor (se tabell 2.6). Av
sikten var alltså inte att nå den kategori kvinnor som kommit in på mansdomi
nerade yrken. De variationer som söktes var att kvinnorna skulle ha olika lång
utbildning och/eller olika position på arbetsmarknaden. Olika boendeformer
skulle finnas representerade. Vidare eftersträvades att både gifta/samboende och
ensamstående skulle finnas med i urvalet.

Den typ av djupintervjuer som använts i denna studie lämpar sig bäst att
genomföra och analysera med ett begränsat antal intervjupersoner. Det är nöd
vändigt att använda en urvalsteknik som gör det möjligt att få med intervju
personer som kan betraktas som representanter för sin grupp. För att säkerställa
detta ringades intervjupersonerna in med hjälp av vissa yttre kriterier. Så även
om det inte är fråga om ett statistiskt representativt urval, kan den här inter
vjuade gruppen kvinnor diskuteras som en grupp med ett antal kriterier likar
tade dem som många kvinnor har på den svenska arbetsmarknaden (jfr kap 2).
Att använda en annan urvalsteknik, t ex att välja ut dessa drygt tjugotal kvinnor
slumpmässigt ur ett befolkningsregister och betrakta det som ett representativt
urval, faller på sin egen orimlighet. Resultatet skulle kunna ha blivit att alltför
många avvikare tillförts urvalet genom slumpen. En sådan urvalsteknik är av
passad till stora urval, vilka i sin tur fordrar en annan frågeteknik. I denna stu
die bedömde jag t ex en enkät vara ointressant, då den kunskap den skulle
kunna generera i en bemärkelse skulle blivit ytlig och ofullständig jämfört med
vad inträngande personliga intervjuer kan ge.

De yrkesområden från vilka de intervjuade kvinnorna hämtats är vård/om
sorg, pedagogisk verksamhet/skola, industri samt kontor och handel. Kvinnorna
har olika lång utbildning/olika position på arbetsmarknaden. De bor i eget små
hus, hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet. Intervjupersoner fick jag kontakt
med genom de fackliga organisationer som organiserar dessa yrkesgrupper, an
tingen direkt via de fackliga expeditionerna eller via arbetsplatsombuden. Här
kan naturligtvis de som förmedlat kontakterna ha valt ut personer som de an
sett vara lämpliga av någon anledning. De fick emellertid instruktioner om att
intervjupersonen skulle kunna uppfattas som en i mängden av sin yrkesgrupp,
alltså inte vara avvikare i någon bemärkelse. Dock håller jag för troligt att de
personer som förmedlades till mig är "goda" representanter för sin kår dvs sköt
samma och dugliga i sina arbetsuppgifter.

Intervjupersonerna var alltså tillfrågade innan jag ringde dem för att avtala
en intervjutid. I tabell 6.1 finns de intervjuade kvinnorna förtecknade med vissa
faktauppgifter. Namnen är fingerade.
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Intervjuernas karaktär

De intervjuer som genomförts kan benämnas standardiserade ostrukturerade
intervjuer (jfr Fasth 1976). Deras innehåll var bestämt i förväg, men frågorna
formulerades med hänsyn tagen till varje enskild intervjuperson. Intervjuerna
skedde alltså i samtalsform med en intervjuguide som grund. En bättre benäm
ning är därför tematiskt-strukturerade djupintervjuer (Esseveld & Davies 1987).
Intervjuerna tog flera timmar i anspråk. Intervjupersonerna hade i förväg fått
sig tillsänt en tidsdagbok som de, med något undantag, fyllde i inför intervju
tillfället (se kap 9.1). Vi gick igenom dagböckerna vid intervjuen varför oklar
heter kunde redas ut omedelbart. Dagboksgenomgången var ibland en bra start
på intervjuen och stadgade den.

Kommunikationen i intervjusituationen består aven dialog, där det gäller för
intervjuaren att förvissa sig om att det inte uppstår missförstånd och att djupet
i intervjun förs tillräckligt långt. Synintrycken och kroppsspråket är också en
del i kommunikationen. För att inte förlora all den information som en person
lig närvaro kan ge genomförde jag själv intervjuerna (jfr Gr~nmo 1982, Bog
dan & Taylor 1984 kap 6). Intervjuerna bandinspelades som komplement till
de anteckningar som fördes. Omedelbart efter intervjutillfället noterade jag hur
intervjusituationen gestaltat sig, hur de intervjuade kvinnorna var klädda och
det intryck de gav mig samt hur deras hem var möblerat och utsmyckat. Detta
tillförde vissa fakta samt underlättade för mig att bibehålla en god miunesbild.
Analysarbetet tog alltså sin början när intervjun ägde rum.

Intervjuerna genomfördes med ett undantag i intervjupersonens hem. Det
hade den fördelen att kvitmorna kunde förhålla sig mer fritt till sin arbetsplats
och sina arbetsuppgifter. Att hemmet var intervjuplats påverkade måhända
svaren om bostaden och hemarbetet i motsatt riktning. Det låter sig inte av
göras, men i så fall torde det ha varit att kvinnornas identifikation med hemmet
förstärktes. När intervjuerna kunde genomföras utan avbrott från familjemed
lemmar fungerade de bäst. Det var inte alltid möjligt och det märktes också att
kvinnornas beredvillighet att svara minskade när ytterligare någon person be
fann sig i rummet. Då det var möjligt genomförde jag därför intervjuerna på
dagtid dvs om kvinnorna hade en ledig vardag.

Karen Davies & Johauna Esseveld (1987) påpekar utifrån sina erfarenheter
(Reflections on Research Practices in Qualitative Research) att det är viktigt att
visa sin respekt för den man intervjuar. De framhåller också att intervjupersonen
måste få tillräckligt med utrymme för att uttrycka vad hon tänker och tycker.
Själva eftersträvade de ett subjekt-subjektförhållande och försökte genomföra
"solidariska intervjuer", dvs att försöka få balansen mellan intervjuaren och
intervjupersonen sådan att intervjuaren inte får ett övertag. De sätter detta i
motsats till traditionell intervjuteknik, där intervjuaren skall vara neutral och
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Tabe1l6.l Intervjupersoner i Kristianstad

Namn Ålder Yrke Barn Mannens yrke Boende

l. Maria 43 Undersköterska 18, 14 är Vaktmästare Eget hus
2. Mia 31 Barnskötare 8,2 är Lagerarbetare Hyreslgh
3. Iris 39 Uvsmedelsarb. 18,21 är Serviceman Eget hus
4. Britta 39 Undersköterska 11,8 är Tjänsteman Eget hus
5. Lovisa 31 Menta1skötare 8,5,2 är Servitör Hyreslgh
6. Berit 23 Affårsbiträde 3 är, 11mån Stlidare Hyreslgh
7. Kerstin 38 Biträde till tandläk. 17,14 år Konditor Eget hus
8. Ingrid 31 Livsmedelsarb. 8,3 år7, 7 mån Reparatör Eget hus
9. Svea 35 Undersköterska 9,6, Hr Sjukvärdsbitr Eget hus

10. Elin 28 Läkarsekr 6,5 är Läkare Eget hus
11. Gun 39 Laboratorieass. 13 är Eget hus
12. Ann-M 29 Förskollärare 4är Reparatör Eget hus
13. Emma 23 Behandlings.ss (stud) 3är Hyreslgh
14. Jenny 37 Sjuksköterska 12, 10, 1 är Sjuksköterska Eget hus
15. Mona 35 Lågstadielärare 10,8 är Civilingenjör Eget hus
16. Doris 35 Mellanstadielärare 3,6,9 är Mellanstadielärare Eget hus
17. Susanne 38 Programmerare 12 är Tjänsteman Bostadsrättlgh
18. Karin 39 Chefsekreterare 16, 13 är Eget hus
19. Maj 39 Ekonom 13, 11 är Tjänsteman Eget hus
20. Marta 43 Gymnasielärare 14, 12,7 är Gymnasielärare Eget hus
21. Anita 34 Läkare 3är Tjänsteman Bostadsrättlgh

Kvinnor i 1!vanliga 11 kvinnoyrken valdes ut som intervjupersoner. Efter att ha f6rkastat en analys
modell med indelning i olika yrkesområden grupperades kvinnorna i arbetarklass (nr 1-10) och
melhmskikt (nr 11-21). Dessa två gmpper ställdes mot olika livsfonner och resultatet av den
analysen blev en identifiering av tre livsfonner: lönearbetarlivsfonnen (nr 1-10), rnellanlivs
fonnen (nr 11-16) och karriärlivsfonnen (nr 17-21).

objektiv, snarast en skicklig manipulatör och den som har störst makt. En soli
darisk intervju kännetecknas, enligt Else Christensen & Kirsten Hvidtfeldt
(1981), av all intervjuaren måste träda in i intervjupersonens värld och inifrån
förstå hur den är logiskt konstruerad. Ann Oakley (1981) tar upp samma proble
matik i "Interviewing women: a contradictian in terms" och förespråkar "icke
hierarkiska" intervjuer, vilket innebär att intervjuaren inte bara ensidigt får ta
för sig. Intervjuaren måste vara öppen, kunna visa intimitet och t ex vara be
redd att svara på frågor som drar in intervjuaren i sammanhanget, vilket alltså
inte bör betraktas som en negativ påverkan från intervjuaren. Hon för fram en
förändrad intervjuarroll som beskrivs så här: "Note that the formation of the
interviewer role has changed dramatically from being a data-collecting instru
ment for researchers to being a data-collecting instrument for those whose
lives are being researched" (s 49).
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De intervjuer jag genomfört har inspirerats av dessa tankar, men jag kan inte
påstå att de inneburit ett helt likvärdigt förhållande mellan mig och de inter
vjuade. Det förde ändå med sig att intervjuerna fick en bestämd karaktär. T ex
innebar det att samtalen med kvinnorna ibland löpte mer sina egna banor än
vad intervjuguiden styrde förloppet. Fördelen med en sådan teknik är att inter
vjupersonerna kunde berätta och klargöra förhållanden som annars inte skulle
kommit fram. De kunde avsluta sina berättelser och föra in samtalet på sådant
som först kunde synas vara stickspår, men som senare visar sig vara värdefull
information. I studien finns ett explorativt inslag och valet av intervjuteknik har
avpassats till det. Relativt snabbt stod det klart att enbart i en mycket passiv
forskarroIl blev attityderna mot mig som intervjuare avvaktande. När jag nämn
de att jag själv hade tre barn ändrades relationerna mellan mig och kvinnorna.
De formulerade sig då mer direkt och förväntade sig att jag skulle förstå deras
antydningar om vardagslivets besvärligheter. Det uppstod alltså mer av ett
subjekt-subjektförhållande (jfr Eneroth 1986). Interaktionen mellan mig som
intervjuare och de intervjnade kvinnorna skulle också kunna karaktäriseras
som "öppen" (Gr;lnmo 1982). Denna öppenhet i intervjusituationen ledde till att
intervjupersonerna stundtals förväntade sig mera aktiva diskussionsinlägg från
mig och om min egen person. Detta undvek jag och balanserade så smidigt som
möjligt så att intervjuerna fördes vidare och alla teman berördes. Min erfaren
het är nämligen att intervjupersonerna är djnpt inne i sin egen värld och att det
ibland var av artighet de frågade om min mening. En lång utläggning från min
sida skulle brutit kontinuiteten i kvinnornas berättelser.

Trots att jag som intervjuare styrde intervjun, fick denna öppna karaktär
effekten att jag ur intervjnpersonernas synvinkel fick större legitimitet som
intervjuare. Som kvinna och förvärvsarbetande trebamsmamma men också som
forskare är jag både "insider" och "outsider" i det område som beforskas. Det
gäller också min bakgrund i andra avseenden. I detta sammanhang har det hjälpt
till att öka min förståelse. Det är självfallet nödvändigt att vara medveten om
sina egna värderingar och att t ex inte tolka in sin egen innebörd i uttalanden
från intervjupersonerna utan förvissa sig om deras innebörd (jfr Bogdan &
Taylor 1984 kap 6). Den här problematiken blev ytterst aktuell också i analys
fasen, då jag blev medveten om att vissa frågor starkt berörde mig själv t ex
barnuppfostringsideologi, inställning till sextimmarsdagen och till förvärvs
arbete. Innan analysen knnde föras till sitt slut och omsättas i skriven text var
jag själv tvungen att klara ut vad jag tyckte, varför jag hade dessa ståndpunkter
etc. Därefter kunde jag förhålla mig till mitt material och se och respektera
alla de uppfattningar som de intervjuade kvinnorna representerade.

Det var också nödvändigt att kunna hantera den situation som uppstod när
intervjupersonerna snabbt hade ett svar till hands, som jag nästan omedelbart
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anade skulle komma att modifieras. Typiska exempel är att på frågorna om vad
kvinnorna tyckte om sina arbetsplatser och hur de delade på hemarbetet svarade
de så gott som alltid "Jag trivs bra" respektive "Vi delar allt lika". Vid uppfölj
ningsfrågorna omedelbart och längre fram i intervjun nyanserades ofta bilden
betydligt. Att följa upp och återkomma är alltså viktiga delar av denna inter
vjuteknik. Det människor säger att de gör och det de faktiskt gör stämmer inte
alltid överens. Här var tidsdagböckerna till stor hjälp för att länka in svaren på
hur kvinnorna faktiskt gjorde och inte hur de egentligen ville att det skulle
vara. Deras ambitioner och önskningar om hur vardagslivet borde gestalta sig
var emellertid lika intressanta ur en annan synvinkel.

En annan grupp frågor där intervjupersonerna inte svarade som jag från
början förväntat rörde synen på det fysiska rummet. Kvinnorna ombads att rita
kartor över sin omgivning, vilket var en alltför svår uppgift för de flesta. Däre
mot kunde fler markera de platser de kände till eller som fyllde en viktig funk
tion för dem. Vidare ombads de beskriva sin väg till arbetsplatsen och att åter
ge hur de uppfattade landskapet. Denna dagliga förflyttning var för kvinnorna
så självklar att den nästan inte gick att beskriva och landskapet i sig var inte
mycket att kommentera, eftersom kvinnorna menade att de använde denna tid
till att tänka t ex på vad de skulle ha till middag. I samband härmed ombads de
att beskriva hur de orienterade sig till en för dem okänd plats. De flesta svar
gick ut på att de aldrig behövde bli försatta i en sådan situation, eftersom det
alltid var deras män som körde bilen när de skulle till någon ny plats. Eftersom
frågorna inte kunde följas upp på ett riktigt bra sätt blev många svar fragmen
tariska och ofullständiga. Det analysen ändå lett fram till redovisas i "Rums
dimensionen" i anpassningsstrategierna (kap IO). Kopplingen mellan socialt rum
och fysiskt rum framträder däremot starkare och den analysen finns insprängd
i de empiriska kapitlen 7-9, t ex i hnr kvinnor ser på "ett eget rum" på arbets
platsen och i hemmet och hur de uppfattar sin boendemiljö. Det finns alltså
delar i materialet som jag inte utnyttjat fullt ut t ex om förflyttningar och lands
kapsupplevelser, "kartor" som en del kvinnor ritat, uppgifter om barndomen,
föräldrar och svärföräldrar samt tidigare boende- och arbetslivserfarenheter.

Steg ianalysprocessen

Steg ett i analysen påbörjades efter en modell där de olika yrkesområdena jäm
fördes. Tanken var att studera den rationalitet arbete i dessa olika områden ger
upphov till, alltså arbetets karaktär och arbetsplatsens organisation samt dess
innebörd för kvinnors förhållningssätt och rationalitet. Inspirationen kom från
kvinnoforskningens teorier om omsorgsrationalitet eller ansvarsrationalitet
(Si<lrensen 1982, Boman 1983, Gunnarsson 1989). Detta visade sig inte vara en
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bra ansats för mitt syfte. Materialet föll konsekvent ut i två grupper och alltså
inte fördelat på olika yrkesområdena. Vattendelaren visade sig vara utbildnings
nivå eller snarare position på arbetsmarknaden, vilket för övrigt nästan helt
överensstämmer i denna studie. Det blev därför betydligt fruktbarare att ut
veckla analysen efter en uppdeining i dessa två grupper. De motsvarar grupper
na arbetarklass och mellanskikt enligt Göran Therborns (1981) indelning.! I
den gruppering eller klassindelningen jag gjort är grunden kvinnornas egna
positioner och inte deras mäns, vilka vanligtvis får bära både sin och familjens
klassposition.

Steg två i analysen innebar alltså en fördelning av kvinnorna på dessa två
grupper. Arbetarklassen var tämligen homogen, men bland kvinnorna i mellan
skikten var spännvidden större och oförklarligare och i förstone mer ologisk.
De högst utbildade kvinnorna avvek mer eller mindre beroende på det tema som
stod i centrum för analysen. I denna analysfas fördes livsformsteorin in som
tolkningsinstrument, och lönearbetarlivsfomen repektive karriärlivsformen
ställdes mot grupperingen av kvinnorna i arbetarklass och mellanskikt. Att detta
ligger nära till hands beror på att livsformsteorin har gemensamma drag med
en traditionell klassanalys men att den subjektiva praxisen betonas (se Busck
1988). Utan vidare gick det emellertid inte att dra paralleller mellan dessa
grupper. Arbetarklassen visade sig kunna likställas med lönearbetarlivsformen.
Däremot kunde mellauskikten först efter att en grundlig analys företagits delas
upp i två grupper nämligen karriärlivsformen och en av mig konstruerad
mellanlivsform. Först då speglas kvinnornas verklighet på ett rimligt sätt. Pro
cessen att komma fram till denna indelning är en viktig del av forskningsresul
tatet och framgår av de två första empiriska kapitlen "Arbetsplatsen och för
värvsarbetet" (kap 7) respektive "Bostaden, hemarbetet och den fria tiden"
(kap 8). I dessa kapitel ligger analysnivån nära de enskilda intervjupersonerna
på så sätt att enskilda kvinnor får exemplifiera de mönster som bryter fram i
analysen. Kapitlen utgör därmed också en presentation av materialet. Analysen i
kapitlen tar stöd i livsformsteorin (kap 3) och i teorier om kvinnors strategier
(kap 4).

I steg tre förs analysen vidare efter de klargöranden som gjorts angående
livsformerna och fortsättningsvis används enbart livsformsbegreppen, som allt
så vägleder analysen i "Vardagslivets organisation" (kap 9). I detta kapitel förs
också tids- och rumsdimensionen in med hjälp av tidsgeografin och olika tids
uppfattningar (kap 5). Förutom att kvinnors vardagsliv synliggörs för jag här
analysen vidare genom att ta fasta på och diskutera vissa konfliktfyllda situa-

l Enligt Therborn (1981 s 68-77) bör knntnrister tillhöra nnderordnade mellanskikt eller
mellanskikt i proletariserad ställning. Dock menar han att det skulle kunna finnas skäl att
inrymma denna grupp i arbetarklassen i vid mening. Jag har fört en läkarsekreterare till
arbetarklassen beroende på hennes ställning i förhällande till annan sjukvårdspersonal men
ocksä beroende på hennes ständpunkter. Detta kan alltsä disknteras.
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tioner - "organisatoriska stötestenar" - som alla de intervjnade kvinnorna var
tvungna att hantera.

Det sista steget, steg fyra, i analysen redovisas i "Kvinnors anpassnings
strategier" (kap 10) och utgör en syntes med just begreppet anpassningsstrate
gier i fokus. Utvecklandet av detta begrepp är också ett led ianalysprocessen.
Det behövdes för att sätta kvinnors handlande i relation till strukturella för
hållanden, bl a deras underordning, och i relation till ett mål som ligger bortom
nuet. Att enbart tala om livsfonner blev otillräckligt. I detta sista kapitel kop
plas också resultaten från den empiriska studien ihop med de teoretiska delarna
mer generellt och ankuyts till kvinnors situation på arbetsmarkuaden, vilket be
handlades inledningsvis (kap 2).

En kvalitativ analys

En på ett sätt synnerligen besvärlig och segdragen fas inträffade när det data
material som samlats in skulle analyseras. Visserligen finns även datasamman
fattningsmetoder beskrivna i metodböcker (t ex Glaser & Strauss 1967, Burgess
1984, Eneroth 1986), men det är svårt att omsätta den kunskapen till hur man
faktiskt skall gå till väga med sitt eget material. Som många forskare påpekar
är det fråga om att växla mellan teori och empiri och pröva sig fram till ett
begrepp (Om kvalitativa metoder M:81:6). Det var inte självklart vilka teorier
som kunde bidra till att förklara denna studies infallsvinkel på kvinnornas
verklighet. När projektet planerades fanns t ex det geografiska begreppet "om
givningsbilder" med i sammanhanget, men det övergavs till fönnån för det
enklare "förhållningssätt". Jag reserverar nu omgivningsbild till individers men
tala bild av den fysiska omgivningen. Tidsgeografin har också kommit att spela
en annan roll än jag ursprungligen hade tänkt; från att koncentreras på "möjlig
heter" och "restriktioner" till att visa livsfonnernas praxis. Livsfonner har förts
in som en övergripande teori för att kunna typologisera olika grupper av kvin
nor. Det var analysen av det empiriska materialet som vägledde omoriente
ringen.

Eva Sandstedt (1986 s 79) påpekar: "Att finna begreppen är således uppgiften
i det kvalitativa arbetssättet. Hur det ska ske kan självklart inte regleras helt då
det innebär ett moment av egen kreativitet, men det kan underlättas och grundas i
en systematisering." Begrepp som utvecklats i denna studie är t ex "mellanlivs
formenll, "organisatoriska stätestenarll och "anpassningsstrategierll. Men innan
man kommer fram till ett begrepp har analysen förts framåt i flera steg. Boel
Berner (1989) karaktäriserar det som en sorts manisk upprepning i forsknings
arbetet genom att man omstrukturerar, omfonnulerar och omtolkar sina be
greppsramar. "Vad man de facto gör i denna process är en 'double filting' ett
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samtidigt tillyxande av både teori och empiri, ett skapande av nyckelhål och
nyckel pä en och samma gäng" (Berner 1989 s 209). Det handlar ä ena sidan om
ett teoretiserande för att utifrän empiriska observationer söka sig fram till nya
teoretiska begrepp. Å andra sidan handlar det om man utgär ifrän en tolknings
ram som kan vara ett mer eller mindre välartikulerat teoretiskt pästäende och
söka äterkommande mönster i det empiriska materialet. "Teoretiserande och
hypotetiserande pägär samtidigt, i en sammanvävd och kombinerad process och
under hela forskningsarbetet. Man vandrar fram och tillbaka mellan ideer, ma
terial, datainsamling, hypoteser, nya hypoteser, osv" (Berner 1989 s 210).

Mycket konkret hanterade jag materialet först sä att bandinspelningarna för
varje individ analyserades och grovsorterades utifrän olika teman. De skrevs
rent separat för varje individ. Vissa teman var givna utifrän intervjuguiden.
Andra kom till efterhand. Därefter behandlades varje tema och delades upp i
subteman, och för vart och ett listades intervjupersonerna tillsammans med an
teckningar som föreföll relevanta. För att fä en överblick markerades med sym
boler och uttryck innehållets karaktär i listornas marginaler, alltsä en slags kod
ning. Olika subteman kom att överlappa varandra, mänga var intetsägande och
en del visade sig vara ytterst intressanta. Ett otal listor med olika subteman upp
rättades. Dessa listor utgjorde grunden för analysen. Hur tidsdagböckerna han
terades framgär av kapitel 9.

Analysprocessen innehåller alltsä flera steg frän att själv bli bekant med sina
data, sortera dem i kategorier, analysera dem utifrån olika teman till att utveckla
begrepp och göra teoretiska påståenden (Bogdan & Taylor 1984 kap 6). Analy
sen har handlat om att ställa fråga efter fråga till materialet och systematiskt söka
svaren. Uppslag till nya frågor har bl a kommit upp i diskussioner efter föreläs
ningar jag hållt. T ex fick jag iden om att gå igenom materialet med avseende
på om kvinnor har nägon egen tid från kvinnor i en facklig kurs. Stor hjälp har
jag fått genom att ta del av annan forskning pä närliggande områden och där
en liknande metod använts, t ex Marianne Gullestads "Kitchen-table society"
(1984), Lissi Åströms "1 kvinnoled" (1986), Clarissa Kugelbergs "Allt eller inget.
Barn, omsorg och förvärvsarbete" (1987), Johanna Essevelds "Beyond Silence"
(1988) och Karen Davies "Women and Time. Weaving the strands of everyday
life" (1989).

Mitt mål har varit att genomföra en "relevant" tolkning och inte söka en
"precis" som eftersträvas i en kvantitativ tolkning (Gri1lnmo 1982). Åke Daun
(1981) talar om en teoretisk generaliserbarhet i den meningen att resultaten från
kvalitativa undersökningar ger exempel på hur systematik och mönster uppstår
och att kunskapen om detta har en tillämplighet som går utanför de studerade
fallen. Varje enskild kvinna kan därför betraktas som ett konkret uttryck för
det som studien söker ringa in (Eneroth 1986). Kvalitativa analyser lägger vikt
vid inlevelse och insikt, och de lämpar sig därför väl till att utveckla hypoteser
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och teorier. Däremot har kvalitativa analyser klara begränsningar när det gäller
att värdera om dessa hypoteser och teorier är hållbara i mer omfattande sam
manhang (Gr;lmno 1982). Den kunskap denna studie genererar bör därförläg
gas till, inte ställas emot, annan kunskap på området och är på så sätt ett led i en
kunskapsutveckling.

Det bör också nämnas att jag ärinspirerad av den kvinnoforskning som vuxit
fram de senaste decenniema och som också haft metodologiska implikationer. I
kvinnoforskningens käma ligger att göra kvinnor till subjekt, att betrakta kvin
nor som aktörer, att ta kvinnors sätt att se på världen på allvar, att respektera
kvinnors val och att lyssna på kvinnors önskningar och drömmar. Det innebär
samtidigt att man bär vara försiktig med att sätta sig över och göra anspråk på
att uttala vad kvinnor tycker och vad kvinnor skall göra eller vad som är bra
för kvinnor, alltså att betrakta dem som objekt Ufr t ex Esseveld & Davies
1987 och Metoder och problem i kvinnoforskningen, rapport 82:1).

6.2 Undersökningsområdet Kristianstads kommun

Kristianstads kommun i nordöstra Skåne hade 198870500 invånare och är där
med den största kommunen i Kristianstads län. Kommunen såväl som hela länet
har förhållandevis många tätorter Ufr fig 6.1). Inom ett pendlingsavstånd på
30 minuters bilresa kan alla tätorter i kommunen förbindas med centralorten
Kristianstad. Utvidgas pendlingsomlandet til145 minuters bilresa innefattas även
delar av omkringliggande kommuner som Ö Göinge, BromöIla, Hässleholm,
Hörby, Tomelilla och Simrishamn. Nettopendlingen för Kristianstads kommun
uppgick till 3 370 personer 1985 och flest inpendlare kom från Ö Göinge,
Hässleholm och BromöIla. Bostadsbeståndet utgörs till ca 58 procent av småhus
vilket innebär att småhusandelen är högre än genomsnittet i riket (46 procent)
men lägre än i länet (66 procent). Att bo i eget småhus i en mindre tätort och
varje dag pendla in till centralorten Kristianstad kan alltså förväntas vara rela
tivt vanligt förekommande. Av de kvinnor som intervjuats i denna studie bodde
två tredjedelar i småhus och dessa var med ett par undantag belägna i mindre
tätorter upp till ca tre mil från Kristianstads centrum. De flerbostadshus som ca
en tredjedel av de intevjuade kvinnorna bodde i fanns alla inom Kristianstads
tätort.

Av tabell 6.2 framgår att kommunen präglas av sin roll som administrativt
centrum med myndigheter, utbildningsinstitutioner och sjukhus. Andelen offent
liganställda är högre än i länet och i riket. Det finns flera stora arbetsplatser,
inte minst livsmedelsföretag, t ex Scan Syd, AB Kronfågel, Novia Livsmedels
industrier AB, KF Bagerier, AB Önos, AB Vin- och Spritcentralen men också
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Figur 6.1 Översiktskarta Kristianstads kommun

Källa: Lokala arbetsmarknader Kristianstads kammun, Länsstyrelsen i Kristianstads län, 1980.

en annan typ av industri som Ericsson Telecom och Bongs Fabriker AB. Sjuk
huset och regionala statliga myndigheter utgör därtill stora arbetsplatser för
många kristianstadsbor, inte minst kvinnor.

Den kvinnliga yrkesverksamhetsgraden uppgick 1985 till ca 75,8 procent
(FoB 1985) och är dänned högre än genomsnittet i länet (73,2 procent) men
något lägre än i riket (76,4 procent). Den beskrivning av arbetsmarknaden som
gjorts i kapitel 2 torde i sina huvuddrag ha relevans även för Kristianstads
kommun om än med en branschförskjutning mot livsmedel. I kommunen fanns
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Tabe/l6.2 Förvärvsarbetande braflSchvis i KristiallStads kommun 1987

Kristianstad
Abs %

Länet
%

Riket
%

Jord- o skogsbruk
Tillverlrn ind
Byggnind
Yaruhandel
Samfpost tele
Priv tjänst
Off förv.1tn
Övrigt
Summa

2667
7126
2297
4207
2261
4253

14514
513

37838

7
19
6

11
6

11
38

l

9
26
6

11
5

10
31
2

5
23

6
12
7

15
32
2

Källa: Efter Fakta om Kristianstads län, drssysselsättllillg 1987, SGB.

1987 1622 barn inskrivna i daghem och 1238 i familjedaghem. Det innebär att
ca 57 procent av förskolebarnen i den kommunala barnomsorgen hade daghems
plats vilket utgör en lägre andel än genomsnittet för riket som nppgick till ca
62 procent 1985 (Bamfakta, SCB).
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I Kristianstads tätortflnns ndgra störreflerbostadsområden. Miljöförbättringar iform av nya
gårdar har genom/örts i ett av dem.
Foto: Claes Hall
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Många barnfamiljer bor i eget hus. Bostadsbeståndet i Kristianstads kommun består till 58
procent av småhus. (Smdhusen på/otona har ingen anknytning till intervjupersonerna)
Folo: C/aes Hall
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Kapitel?

Arbetsplatsen och förvärvsarbetet

I detta kapitel är avsikten att koncentrera uppmärksamheten på arbetsplatsen
som är en av de två viktigaste rumsliga polerna i kvinnors fysiska nätverk. Den
andra rumsliga polen är bostaden som kommer att belysas i det följande kapit
let. Fokus är inställt på det arbete som de intervjuade kvinnorna är involverade
i. Deras syn på sin egen arbetsplats beskrivs och analyseras. De intervjuade kvin
norna har olika yrken och befinner sig på skilda nivåer i arbetsorganisationen.
Ett av resultaten är att positioner och nivåtillhörighet på ett frapperande sätt
präglar den problematik de berör, när de beskriver sin arbetssituation. Kvinnor
i olika yrkesområden men med likartade positioner visar sig ha mer gemensamt
än kvinnor i samma yrkesområden men i olika positioner. I den fortsatta ana
lysen har jag tagit fasta på detta så att kvinnorna grupperas i arbetarklass och
mellanskikt. Här redovisas resultatet från analysen som också innehåller en
prövning om och på vilket sätt arbetarklass och mellanskikt är översättnings
bara tilllönearbetarlivsform respektive karriärlivsform.

Kapitlet är upplagt så att först redovisas och analyseras kvinnorna i arbetar
klassen och därefter kvinnorna i mellanskikten. För båda kvinnogrupperna har
en sortering av materialet skett i två huvudavdelningar, varvid den första har ut
gångspunkten att behandla arbetets innehåll och organisation och den andra upp
levelsen av arbetssituationen och andra anställda. Det råder en delvis hårfin
skillnad dem emellan och frågeställningarna går något omlott. Utgångspunkten
är emellertid att under "Arbetets innehåll och organisation" tematiskt samman
fatta de intervjuade kvinnornas beskrivningar av sina arbetsplatser, vilken typ av
uppgifter de utför, hur arbetsorganisationen ser ut och därmed i vilken relation
de står till andra anställda. Härigenom avspeglas självständighet, initiativmöjlig
heter och beroendeförhållanden. Till kvinnornas beskrivningar av sina arbets
platser hör också den fysiska miljön, alltså den rumsliga utformningen, men ock
så arbetsmiljön i traditionell bemärkelse med eventuella psykiska och fysiska
påfrestningar.

I den därpå följande avdelningen "Upplevelsen av arbetssituationen" behand
las tematiskt hur kvinnorna upplever sitt arbete, om de trivs och varför, om de
anser att deras arbetsprestation värderas rätt och i vilken riktning de vill för
ändra sin arbetssituation. Vidare finns inslag av hur de uppfattar andra anställda,
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kvinnor som män, både de som befinner sig på samma nivå och som överord
nade.

Redovisningen är tematisk men det skall inte uppfattas som att exakt samma
frågor besvaras. Detta beror på att kvinnorna i de här grupperna har olika
arbetsvillkor och därmed diskuterar en stundom ojämförbar problematik. De
har ställts inför liknande frågor men besvarat dem var och en utifrån sin verk
lighet. Det är inte i varje detalj de två kvinnogrupperna skall jämföras, utan det
intressanta ligger i den helhet som beskrivningen av deras arbetsvillkor utgör.

Kapitlet är en redovisning aven analys men fyller också funktionen av
materialredovisning. Det avslöjar vilken karaktär det insamlade materialet har.
Analysnivån har därför lagts lågt ner dvs så nära de enskilda individerna som
möjligt. För att denna närhet till intervjupersonerna skall bibehållas utgår ofta
ett resonemang från en enskild kvinnas situation. Genom att göra generösa
exemplifieringar i texten understryks komplexiteten och nyanserna i kvinnornas
liv. I de beskrivande delarna har jag också varit noga med att inte använda ut
tryck som kvinnorna själva aldrig skulle ta i sin mun. Dessutom citeras inter
vjupersonerna. För att inte bryta rytmen och språket i framställningen görs
citaten i form av enstaka meningar och inte i form av långa talspråksutdrag.
För att understryka att det är inte en redovisning tillkommen på måfå, utan ett
resultat av ingående analyser, lyfter rubrikerna fram det budskap som behand
las i den därpå följande texten. Genom att redovisa och analysera materialet
utifrån dessa riktlinjer är min ambition att lyfta fram kvinnornas egen syn på
sin situation. Kapitlet har därför starka drag av insiderperspektiv.

7 .1 Kvinnor i arbetarklassen -Iönearbetarlivsformen

De intervjuade kvinnorna i arbetarklassen har olika yrken och arbetsuppgifter.
Ett gemensamt drag för dem är emellertid att de befinner sig relativt långt ner
i arbetsorganisationens hierarki, att deras yrken har relativt låg status och att de
inte har någon eller relativt kort yrkesutbildning. Den utbildning som vissa av
de intervjuade kvinnorna har motsvaras av den nuvarande tvååriga gymnasie
utbildningen på social linje till barnsköterska eller undersköterska. En del har
varvat utbildning och yrkespraktik t ex har de börjat arbeta inom vården och
så småningom gått igenom sjukvårdsbiträdeskursen. Därefter har de arbetat
några år igen och så gått igenom undersköterskekursen. De yrkesområden som
finns representerade är vårdarbete, industriarbete och arbete inom handel och
kontor. Dessa områden har alla sina specifika drag, men det är främst de gemen
samma dragen jag kommer att försöka fånga.
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De intervjuade kvinnornas arbetsuppgifter spänner över ett brett fålt, men
de ryms inom den kvinnliga delarbetsmarknadens sfår och är således typiska
kvinnosysslor. Till traditionellt kvinnligt arbete hör de omvårdande, återskapan
de, repetitiva och rutinbetonade uppgifterna som också innebär att ge service åt
andra. Här känns butiksbiträdet och läkarsekreteraren igen. Det gör också de
industriarbeterskor· som arbetar med att förpacka livsmedel.

Arbetets innehåll och organisation

Som redan angetts försöker jag i detta avsnitt fånga hur arbetarklassens kvin
nor beskriver sitt arbete och sin arbetsplats. Karaktären på deras arbetsupp
gifter lyfts fram, vad det innebär att t ex vara undersköterska eller industri
arbeterska. Det framkommer hur arbetsorganisationern ser ut och vilka frihets
grader den erbjuder. Kvinnors relationer till sina arbetskamrater och på vilka
villkor de samarbetar är en annan aspekt som belyses. Vidare behandlas be
gränsningar och påfrestningar i arbetet.

Att vara undersköterska
Maria är undersköterska och hennes arbetsuppgifter är att lägga om alla
patienternas sår på en kirurgavdelning. Hon utför så gott som alltid sina upp
gifter ensam. Hon redovisar också vid storronder de patienter som skall "visas".
Hon hjälper vidare till med att "ta upp" patienter på morgonen. Dessa arbets
uppgifter upptar all hennes arbetstid, så även om hon i sin utbildning har lärt
sig att ta blodprov och ge insulin hinner hon inte med att utföra sådant. På en
annan avdelning kan undersköterskans uppgifter vara att förbereda patienten in
för läkarundersökningen exempelvis ta puls, blodprov, temperatur samt assi
stera vid undersökningen. En undersköterska får inte dela ut läkemedel och inte
ha nyckel till medicinförrådet. Hon får heller inte ge intramuskulära sprutor,
sätta in en kanyl till dropp eller koppla in dropp.

Maria tycker att hennes arbete är varierande. Hon uppfattar det som intres
sant och menar att hon kan utnyttja sin kapacitet i arbetet. Även om hon nu
känner sig säker i sin yrkesroll, dyker det ibland upp tillfållen när hon inte vet
hur hon skall göra och har behov av att fråga t ex avdelningssjuksköterskan. På
hennes avdelning finns det planer på att personalen skall börja arbete mer till
sammans i vårdlag, vilket innebär att laget gör allt med en patient istället för
att olika personalkategorier kommer och utför var och en sin syssla. Maria
berättar också om ett förslag som initierats av högskolan som innebär att det
skall bildas arbetslag bestående av sjuksköterskan och undersköterskan, vilka till-
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sammans skall ta hand om ett antal patienter. "Men vi vill ha med biträdena i
laget också" säger Maria.

Hennes största problem är att hon har svårt att hinna med sina arbetsupp
gifter. Hon tycker att arbetet blivit stressigare under hennes år inom sjukvår
den. Hon ger också exempel på hur ekonomiska besparingar påverkar arbetet.
Våningsvaktmästaren har dragits in och hennes arbete har delats upp mellan
olika personalgrupper, t ex får undersköterskan packa upp rekvisitioner till för
rådet. En annan tjänst har skurits ner från 60 till 50 procent tjänstgöringstid,
vilket har till effekt att ett sjukvårdsbiträde "går hem" just när matvagnen
kommer med påföljd att bara en person kan dela ut mat till patienterna. Det
blir svårt för henne att räcka till, eftersom en del patienter också behöver hjälp
med att äta. Maria menar att den här typen av besparingar drabbar patienterna
i sista hand eftersom personalen får mindre tid över till dem.

"Först och främst undersköterska sedan anställd inom vården"
När kvinnorna inom vården beskriver sitt arbete, dess innehåll och organisa
tion, framgår att arbetsdelningen mellan olika personalkategorier är mycket
reglerad och att de är mycket medvetna om vilken kategori de själva tillhör.
Det skulle kunna uttryckas med att "de är först och främst undersköterskor
eller sjukvårdsbiträden och därefter anställda i vården". En skötare förklarar
detta med att inom somatiken är det sjukdomen som styr vad som skall göras,
och eftersom de olika personalkategorierna har lärt sig och behärskar bestäm
da uppgifter blir arbetet strikt uppdelat. Hon exemplifierar sitt påstående om
att de olika personalkategorierna håller så strängt på sina sysslor med sjuk
sköterskor som aldrig kunde tänka sig att byta en blöja på en patient och som åt
frukost för sig själva avskilt från annan personal. Arbetsdeiningen och hierar
kin avsätter alltså spår även på det personliga planet.

Den formella regleringen av varje personalkategoris arbetsuppgifter är ofta
mycket strikt, och principen bakom arbetsorganisationen skapar en hierarkisk
uppdelning av sysslorna. Det har emellertid på senare år parallellt också vuxit
fram en princip som är inriktad på ntjämning mellan olika personalkategorier.
Dessa två principer återkommer i olika kombinationer inom skilda omsorgs
institutioner. Inom t ex Mias (barnskötare) daghem uppfattar sig gruppen barn
skötare och förskollärare sig som ett arbetslag eller en personalgrupp och ut
för i stort sett samma sysslor. Förskollärarna har fonnelIt det pedagogiska an
svaret och rätt till planeringstid, men på Mias daghem delar förskolläraren och
barnskötaren på denna tid och det görs ingen skillnad mellan de båda personal
kategorierna. Dessutom finns kökspersonal och städerskor anställda på daghem
met men avgränsningen mot dem är tydlig, vilket troligtvis bottnar i att de har en
annan typ av arbetsuppgifter som imlebär att de inte arbetar direkt med barnen.
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Vårdens organisation och arbetsdelningen mellan olika personalkategorier
för med sig att personalen först och främst betraktar sig som en speciell kate
gori och därefter tillhör ett arbetslag. Därför faller det sig naturligt för en
undersköterska att räkna upp andra undersköterskor samt sjukvårdsbiträden och
kanske sjuksköterskor som sina arbetskamrater men inte lokalvårdare, läkar
sekreterare, vaktmästare eller läkare. Är arbetsdelningen mycket hierarkisk
nämner hon först endast andra undersköterskor och sjukvårdsbiträden.

En" platt" organisation gynnar dem längst ner.
Dessa två organisationsprinciper präglar arbetssituationen på flera sätt. Den
arbetsorganisation som erbjuder det mest omväxlade arbetet fOr de yrkesgrup
per, soru befinner sig långt ner i hierarkin, är den där hierarkin delvis pressats
ihop och ett par personalkategorier mer jämbördigt delar på uppgifter och an
svar. Som positivt och som ett resultat av gott samspel omtalas de exempel där
gruppen inom sig utvecklat flexibla och jämbördiga arbetsförhållanden. Genom
ett vidgat arbetsinnehåll erbjuds en större självständighet och insatthet. Arbets
organisationen på Mias daghem är ett exempel på detta. Rent konkret fungerar
den så att personalen gemensamt gör en grovplanering av verksamheten för hela
daghemmet. Utifrån den gör personalen på småbarusavdelningen, där Mia finns,
en grovplanering för sin avdelning. Varje veckodag har sitt tema t ex musik på
måndagar och drama på tisdagar. Varje vecka går hela personalgruppen på av
delningen ifrån och detaljplanerar. Under tiden hjälper personalen från någon
annan avdelning och föreståndaren dem med att ta hand om baruen. De brukar
passa på när baruen sover middag. Med hjälp av schemaläggningen ser man till
att ingen slutar sin arbetsdag innan denna planering har ägt rum. "Att ha det väl
planerat har sina förtjänster. Det blir inte så tjabbigt när man vet vad man ska
göra. Det gör det också lätt för vikarier att se vad vi håller på med på avdel
ningen och vad vi tänker ta upp." Samarbetet på avdelningen fungerar bra. De
anställda är samspelta och vet vad den andra tycker om och inte tycker om och
de anpassar sig efter det. Genom att Mia kan delta på samma villkor som för
skollärarna i planeringsarbetet är hon helt införstådd med vad som skall hända
och varför man valt just dessa aktiviteter. Det blir alltså lätt för henne att omsät
ta och omtolka planerna till sin egen avdelning. För att delta skall fungera fullt
ut träffas personalen också på sin fritid både över avdelningsgränserna och en
bart inom avdelningarna. De träffas på daghemmet eller hemma hos någon."Det
är nödvändigt för att arbetet ska fungera bra och om man ska ha så mycket ak
tiviteter som vi har." De träffas alltså för arbetets skull och för Mia är det inte
en extra börda, även om det sker obetalt utanför arbetstiden.

Den "plattare" organisationen skapar också utrymme för initiativ och själv
ständighet. Arbetets organisation på Lovisas avdelning, där hon är skötare, är
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ett annat exempel. Hennes uppgift är att "passa upp de gamla" på sjukhemmet.
Hon skall hjälpa dem att klä sig, sköta deras kläder och möbler etc. Hon får
själv bedöma när hon skall utföra dessa sysslor. Hon kan själv planera besök
utanför institutionen etc. Andra i personalen hjälper henne eller tar över hennes
uppgifter om så behövs. Hon upplever sig inte kontrollerad i sitt arbete och
anser just att en av fördelama med hennes arbetsplats är att hon får ta egna ini
tiativ. Lagarbetets flexibilitet håller också Sofia (undersköterska) fram som en
av fördelarna med nattjänstgöringen på en sjukvårdsinstitution. Eftersom hon
då arbetar i ett fast arbetslag har de inom laget kunnat göra anpassningar och
utveckla rutiner som passar dem.

Detta är exempel på hur hierarkierna till viss grad brutits ned. Tolkat utifrån
de kvinnor som intervjuats i denna studie har dessa yrkesgrupper mycket att
vinna på att lagarbetet genomförs mer systematiskt. Det är i det perspektivet man
bör se Marias uttalande ovan, att det inte bara är sjuksköterskor och underskö
terskor som skall utgöra ett lag utan att också sjukvårdsbiträden bör ingå i det.

Att arbeta vid löpande bandet
Iris är anställd inom ett livsmedelsföretag. Företaget tillverkar safter och syl
ter. Hon, liksom de andra kvinnorna på förpackningsavdelningen, har arbetat
där i många år. De flesta är därför äldre och medelålders. Deras arbete är upp
lagt så att de varannan fredag är lediga och varannan slutar kl 15.45. Det inne
bär att övriga dagar arbetar de nio timmar per dag från 7.00 till 16.45. Under
säsongen arbetar man tvåskift under ett antal veckor. Varje år genomför facket
omröstningar om arbetstidens förläggning och detta system med fredagsledig
heter får majoriteten av rösterna. "De som röstar emot vill arbeta åtta timmar
per dag. Det är mest karlar som röstar emot. De vet väl inte vad de ska göra
med den lediga fredagen", säger Inger. Hon ser fram emot den lediga fredagen.
"Det är så skönt att slippa dra upp barnen halv sex utan låta dom få sova en
dag." Den lediga dagen använder hon och andra kvinnor till att utföra ärenden
som de annars inte hinner, t ex gå till hårfrisörskan, tandläkaren eller utföra
sysslor i hemmet som är svåra att få tid till på kvällarna som att baka.

Förpackningarbetet försiggår på olika linjer. Maskinparken har förnyats
under de år som Iris arbetet där och det innebär att maskiner gör alltmer av
arbetet vilket i sin tur driver upp tempot på linjerna. Därför blir arbetet jobbigt
och stressigt. "Men det finns ändå något gemytligt och det fmns en kamaratanda" ,
tycker Iris.
En linje kan t ex innefatta följande moment:

- en maskin fyIls med produkten
- maskinen sprutar produkten i burkar eller fonnar
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- en person samlar upp burkarna
- burkarna förs in i en etiketteringsmaskin
- burkarna plockas för hand ner i en kartong
- en person ställer kartongerna på bandet
- en maskin klistrar ihop kartongerna.
Trots att maskinerna utför mycket arbete kan det sammanlagt bli många lyft

mätt både i antal och vikt. Iris säger att det kan bli upp till sex ton per dag. Lyften
frestar på och det finns de som får ont i axlar och nacke.

Arbetet styrs helt av bandets rytm. "Maskinen kan få gå tom om man inte
hinner med, men man vill hålla takten. Det är stressigt. Men vi hinner med",
säger Iris. Det är lätt att lära sig arbetsuppgifterna. När man har utfört alla mo
ment på en linje kan man jobbet. Det tar inte lång tid och på ett par dagar är man
inkörd. Det är ingen som går runt och kontrollerar kvinnorna vid bandet, så
arbetet upplevs arbetet som fritt och självständigt. Beroende är de av maskinerna
och av varandra.

Eftersom arbetet är enformigt blir kamraterna, som de samtalar med under
arbetets gång, och rasterna mycket viktiga. Frukostrasten är kl 8.55-9.15, för
middagskaffet 10.55-11.05, lunchen 12.00--12.30 samt eftermiddagskaffet 14.25
-14.35. Under pauserna stannar maskinerna.

Ömsesidighet som grundtör samarbete
Som industriarbeterska befinner man sig långt ner i hierarkin. Hierarkin är
lika synlig men trappstegen färre än inom sjukvården. Kvinnorna som arbetar
med förpackningsarbete i en livsmedelsindustri kan som regel inte avancera
och få nya arbetsuppgifter genom t ex en kurs som arbetsgivaren betalar. Någon
enstaka person kan få ett specialarbete. Tex har en av dem en uppgift som be
står av att mäta upp kemikalier och föra produktionslistor. Det arbetet har högre
timpeng än de andra. Möjligheterna att ta ett steg upp i hierarkin är ytterst be
gränsade också om man är butiksbiträde, tandsköterska eller läkarsekreterare.
Arbetet är alltså organiserat så att det finns en stor grupp på samma nivå. Var och
en har dock sina sysslor att sköta och styrningen via arbetsuppgifterna är stark.
Självständigheten och initiativmöjligheten är begränsad. Det utrymmet får sökas
i relationerna med andra människor.

Det kan finnas utrymme för vidgat arbetsinnehåll och flexibilitet, men det är
inte alltid så att kvinnorna utnyttjar den ram som arbetsgivarna sätter. Här hand
lar det också om förhållningssätten mellan arbetskamrater. Berit, som arbetar
som butiksbiträde i en tygavdelning, nämner att när biträdet på barnavdelningen
går ifrån till kafferast på fönniddagen och eftenniddagen samt för lunch beva
kar hon hennes avdelning. Eftersom hon själv har små barn fungerar det mycket
bra. Hon är insatt i storlekar och modeller. Hon får också själv avlösning på
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motsvarande sätt. "Om man får avlösning från någon annan avdelning vill man ha
fint på sin egen innan man lämnar den", säger Berit. Detta sätter vissa restrik
tioner för ett vidgat samarbete. Arbetet och ansvarsområdena är uppdelade mel
lan biträdena och de känner sig pressade att hinna med sitt eget område. Berit
menar att detta är förklaringen till att de inte samarbetar så mycket som de
borde. Arbetsgivaren har intresse av att få till stånd ett förbättrat samarbete
inom personalen, så att de mer generöst skall hjälpa varandra, alltså få persona
len att ta ansvar för helheten såväl som för den individuella delen. Nu är per
sonalen bara beredd att ta ansvar för den individuella delen.

Detta kan jämföras med industriarbeterskornas villkor. Variationerna i
arbetsuppgifter vid det.löpande bandet är inte stora. Det är möjligt att skifta
arbetsmoment vid en linje eller arbeta vid olika linjer. Den möjligheten utnytt
jas också delvis. Ingrid säger att det ändå blir så att hon mest är på Pure-Pak
linjen. Varken butiksbiträden eller indistriarbeterskor utnyttjar alltså fullt ut
möjligheten till varierande arbetsuppgifter. •

Inom den stora gruppen, de som kvinnoma definierar som sina arbetskam
rater, är man endast direkt beroende av ett färre antal personer. Det kan vara
två biträden som arbetar på intilliggande avdelningeroch avlöser varandra. Det
kan vara några kvinnor som arbetar tillsammans vid en produktionslinje och
hjälps åt. Mellan dem utvecklas en solidaritet som bygger på tjänster och gen
tjänster, och mellan dem kan ett samarbete byggas upp och utvecklas. Grunden
verkar vara ömesidigheten. Därför utvecklas inte en solidaritet som i denna be
märkelse innefattar alla arbetskamraterna, alltså hela den stora gruppen som
befinner sig på samma nivå. I den kan ingen vara säker på att den tjänst man
gör återgäldas. Det är arbetsgivarens intresse att få de anställda att ställa upp
på ett sådant beteende, men det finns inget belöningssystem för detta vare sig i
avancemang, lön, smidigare arbetssituation eller minskad arbetsbörda.

Kraven på ömsesidighet kan också bidra till att det inte utvecklas något sam
arbete överhuvudtaget. Kerstin upplever sin situation så. Hon är tandsköterska
utan formell utbildning och arbetar på en klinik med två tandläkare som har
var sin tandsköterska. Hon avlöser båda tandsköterskorna och gör allmänt ser
vicejobb till dem båda. Ingen av de andra tandsköterskorna (eller tandläkarna)
vill avstå från sitt privilegium att som sin främsta uppgift ha att assistera en
av tandläkarna. De tycker inte att de har något att vinna på en annan arbets
delning. Det finns en hierarki också mellan tandsköterskorna. Därför känner
sig också Kerstin ensam och utnyttjad i sin arbetssituation.

Ömsesidigheten som princip för ett frivilligt samarbete, gestaltad i tjänster
och gentjänster, är ett förhållningssätt mellan dem som befinner sig på samma
nivå och inte har några större möjligheter till avancemang. Gränsen till "de där
uppe" som bestämmer och värderar arbetsuppgifternas innehåll är mycket tyd
lig. Ömsesidighet förutsätter att båda parter har något att vinna på samarbete,
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och arbetsorganisationen i de refererade fallen tillåter i realiteten bara i begrän
sad omfattning ett sådant förhållningssätt. Den hierarkiska organisationsmodel
len bygger nämligen på ett kontaktmönster och ett beroendeförhållande som
riktar sig vertikalt och inte horisontellt.

Möten med människor skapar omväxling
Arbetet blir med åren mycket av rutin "men helt säker kälmer man sig inte"
menar Sofia (undersköterska). Samtidigt kan arbetet uppfattas som omväxlande.
Det bottnar i att det kan hända oväntade saker ifråga om patienter och deras
sjukdomar. Det kan vara nya läkare med olika ideer och personalen måste lära
sig vars och ens rutiner. Det kan också vara avdelningens karaktär, t ex präglas
en akntavdelning mycket tydligt av ovissheten om vad som skall hända under
dagen, iblanp väntan och ibland ett mycket högt uppskruvat tempo. Det finns
också ett spänningsmoment i att inte veta vem man kan få framför sig, en släk
ting, en vän, en vän till ens föräldrar eller en danspartner från ett restaurang
besök. Helst vill kvinnorna i omsorgsarbete inte i sin yrkesroll möta någon de
känner trots att det på ett sätt skulle kunna innebära en bättre kontakt med
patienten. Till stor del hänger det ihop med rädslan för att någon man känner
skall råka illa ut. Det förhåller sig emellertid också så att yrkesrollen är av
kvalitativt annorlunda slag och skiljer sig från den roll man har som vän eller
släkting. Lojaliteterna och relationerna byggs upp olika. Avlönat omsorgsarbete
utförs under andra premisser än omsorg mellan två individer. Enklast är där
för att skilja dem åt.

Att arbeta vid ett löpande band är att vara mycket starkt styrd i sitt arbete.
Paradoxalt nog säger kvinnorna att de upplever sig som självständiga. Då menar
de att de känner sig självständiga gentemot överordnade, därför att dessa inte
personligen infinner sig och kontrollerar vad kvinnorna gör. Den direka styr
ningen består av att personalen samlas på morgonen och får instruktioner aven
arbetsledare om vilka linjer som skall köras. De upplever sig som ett kollektiv
på sanuua nivå och det är maskinerna som bestämmer arbetstakten. De är ömse
sidigt beroende eftersom de arbetar nära varandra. Att samtala är de viktigaste
sättet att bryta enfonnigheten. Det går bra att samtala, eftersom det inte spelas
musik just på den här industriarbetsplatsen. Liksom kvinnorna i omsorgsarbetet
ser människorna, patienterna, som de som bryter rutinerna och skapar omväx
ling, är detta fallet även i industriarbetet med helt annan karaktär.

Mötet med människor som kärnan och stimulansen i arbetet återkommer på
olika sätt också i helt andra yrken. Kerstin berättar att hennes arbetsuppgifter
består förutom att assistera tandläkaren av att diska instrument, ansvara för
sterilisering, göra i ordning undersökningsbrickor exempelvis rensbrickor och
rotfyliningsbrickor, packa instrument men också passa telefonen och ta upp tids-
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beställningar. Det hon tycker är trevligt, och det som gör att dagarna går fort
är att hon får så mycket kontakt med folk.

Som läkarsekreterare är det Elins uppgift att ansvara för journalskrivning.
Hon trivs när det händer mycket, och eftersom hon som läkarsekreterare ofta
har den första kontakten med patienten blir hon och hennes kolleger något slags
allt-i-allo. De får ta hand om patienter på olika sätt, inte minst möta deras irri
tation när de inte kommer in till läkaren omedelbart. Just att det händer något
och att det är patienttillströmningen som är upphov till händelserna gör jobbet
omväxlande trots att sysslorna i sig är rutinartade.

Att arbeta som butiksbiträde och ansvara för tygavdelningen innebär för
Berit att själv sköta beställningarna av varor som tyger, garner, sybehör och
badrumsartiklar. Hon får utgå trån ett givet sortiment och slår sedan in det
artikelnummer som hon vill beställa på en dator. På avdelningen finns öppna
diskar så att folk själv kan plocka åt sig varorna, men de kan också få betjä
ning. Flest kunder kommer det kl 12-13.30, men just på tygavdelning är kunder
na mer jämnt fördelade över dagen. Det är dock mest att göra på lördagarna.
Då måste kunderna prioriteras och Berit hinner inte packa upp några varor.
"Det kan vara ganska stressigt också vid avlöningsdags och tidigare vid barn
bidragsdags." Kundtillströmningen - mötet med människorna - skapar alltså
både en daglig rytm och en rytm över veckans och även månadens dagar som
gör arbetet omväxlande.

De kvinnor, vars arbetsuppgifter på olika sätt är inriktade på att hantera ting
har ofta ett arbete med lätt identifierbara sysslor. Arbetet kräver i en del fall
förkunskaper men i andra inte och inskolningsperioden är relativt kort. Sysslor
na i sig blir lätt enformiga. I de sammanhang som de utförs finns ofta en kopp
ling till mänsklig aktivitet som skapar omväxling och ger arbetet ett fördjupat
innehåll. I sevicearbetena är det lätt att se kopplingen och att bedöma värdet av
kund- eller patientkontakten. Men det finns alltså ocksä vid löpande bandet ett
mänskligt beroendeförhållande mellan de som arbetar, och det har avgörande
betydelse för arbets tillfredsställelsen och hur rutinerna utvecklas.

Ont i nacke, armar, rygg och ben
Omsorgsarbetet styrs av människors behov. Det kan upplevas mycket olika be
roende på förutsägbarheten i vad som skall hända. Att kunna förntse är ett sätt
att få kontroll över situationen. Växelspelet mellan människor läter sig emeller
tid inte styras sä hårt att inga överraskningsmoment finns kvar, och det är ocksä
detta som skapar omväxlingen. Ingen av de intervjuade kvinnorna upplever
heller arbetet som enformigt, även om arbetsuppgifterna är rutinbetonade och
de själva kan komma in i perioder när de känner sig otillräckliga och arbetet
känns jobbigt. Dessa svackor kan hänga ihop med en stor arbetsbelastoing. "Om
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det skrivs in så många patienter på en avdelning att man inte hinner prata eller
dricka kaffe med sina arbetskamrater fungerar det inte bra, och då bli man trött
på arbetet." Så var det och är det till viss del fortfarande på Marias avdelning.
Som undersköterska har hon mycket kontakt med patienterna och hon bemödar
sig om att de inte skall märka att hon är stressad. Patienterna behöver att hon
hinner prata med dem. Hon tycker att arbetet är så krävande att hon inte skulle
orka med det på heltid. Flera i personalen har varit sjukskrivna för värk i rygg,
axlar och nacke. Det har Maria också varit. Hon menar att personalen var över
belastad och utarbetad. "Till slut tog vi oss samman och kallade på läkarna och
sa hur det var. Det blev ändring och nu ger de återbud till patienter."

Flera av kvinnorna har erfarenheter av belastningsskador som ont i ryggen.
När Lovisa hade arbetet på en gero-psykiatrisk avdelning i några år fick hon
ont i ryggen så fort hon satte sig eller lyfte en ann. Hon trivdes fantastiskt bra
på avdelningen eftersom det var en så god sammanhållning bland personalen,
men bestämde sig ändå för att sluta. Hon tyckte hon hade trettio yrkesverk
samma år kvar att orka med. Det är lätt att få ont i ryggen och det vet alla som
arbetar inom vården, men det kan ändå vara svårt att arbeta metodiskt med de
rätta lyften. "Vad gör man om det kommer in en dubbelvikt person som sitter i
en personbil och är medvetslös? Då lyfter man bara även om det inte är bästa
sättet för ryggen."

Det är inte bara arbete i vården som innebär påfrestningar på annar, nackar,
rygg eller ben. Berit som är butiksbiträde blir trött i benen efter att ha stått en
hel arbetsdag. Tidigare arbetade hon i kassan men det tyckte hon blev mycket
enfonnigt. Dock fick hon själv inte värk i annarna som många andra.

Kerstin upplever att hennes arbete som tandsköterska innebär en storpåfrest
ning för benen. Hon tycker emellertid att det är mindre fysiskt krävande än det
städarbete hon hade tidigare. Då var de två städerskor som delade på all städ
ning på en skola. De kunde själv lägga upp arbetet, de "gick tillsammans" och
växlade mellan sysslorna. En dag torkade t ex en av dem golven och den andra
dammade. Nästa dag gjorde de tvärtom. Arbetet var emellertid mycket tungt
eftersom de utförde samma rörelse och de fick ont i nackar och axlar.

Förpackningsarbete vid ett löpande band innebär många ensidiga rörelser,
och är inte maskinerna rätt avpassade för människor ger de upphov till belast
ningsskador. Ingrid arbetar mestadels vid en maskin som skall klistra ihop kar
tonger med färdiga produkter. Avsikten är att hon skall skjuta in kartongen i
en maskin, men hon tvingas lyfta kartongen istället. Lyften frestar på nacke
och axlar och hon har varit sjukskriven för värk. Det händer att hon vaknar
mitt i natten av att annen domnar. Hon har sagt till både skyddsombudet och
företagsläkaren. Företaget "leasar" emellertid maskinen, och hon har fått i be
sked att man därför inte kan göra någonting åt den.
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Fysiska påfrestningar kan grundas i ett högt arbetstempo där just ensidig
heten i rörelserna åstadkommer belastingsskadorna. De många lyften vid löpande
bandet är ett typiskt exempel på detta. Även om man inte drabbas av värk kan
det höga tempot i sig uppfattas som stressigt. Att företaget övergår till betalning
per timme istället för ackord ändrar inte situationen, eftersom de som arbetar
vid bandet inte kan kontrollera hastigheten.

Tidspress och maktlöshet
På en akutavdelning är oförutsägbarheten en påtaglig del i arbetsinnehållet. Den
ena dagen blir aldrig den andra lik. Det alstrar också en viss typ av stress. Att
vänta på att något skall hända är drygt. Att snabbt skaffa sig handlingsberedskap,
när larmet går och personalen undrar vem som har råkat ut för en olycka och
hur allvarlig den är, skapar också en stressituation. Att uppleva hjälplösheten och
maktlösheten när det inte finns någon hjälp att ge är den stressituation som
kanske är den svåraste att hantera. Det är psykiskt pressande särskilt om det
händer flera gånger på kort tid. Detta måste man få möjlighet att bearbeta genom
att prata med varandra, menar Britta som är undersköterska på en akutavdelning.
Hon betonar hur viktigt det är att personalens scheman har en överlappningstid
på efterniddagen. Hon vet att det är en nagel i ögat på dem som vill göra bespa
ringar. Personalen behöver den tiden till att prata med varandra och bearbeta
vissa psykiskt påfrestande situationer, menar hon.

Ett högt arbetstempo skapar också stress. Kerstin upplever som tandsköterska
att tandläkarna vill ha många patienter eftersom det ger dem högre förtjänst.
Samtidigt förväntar de sig att tandsköterskorna skall ställa upp lojalt, även
arbeta övertid utan extra betalt. De kan ta emot så många patienter att det inte
finns tid till kafferast på eftermiddagen fastän de har extra lång arbetsdag
(7.45-17.30).

Att som läkarsekreterare ha första kontakten med patienterna på en akut
avdelning kan vera påfrestande. Den innebär nämligen också att ta emot skäll
från patienterna för att de får vänta på läkaren. "Många är oförskämda, men när
de kommer in till läkaren är de så snälla, så snälla. Det är också obehagligt med
berusade personer. Man får ofta bita ihop tänderna och inte ge tillbaka", säger
Elin. Ingrepp i arbetet utifrån kan uppfattas mycket hotfullt och skapar stress.
Offentliganställda kvinnor pekar ut besparingar som genomförs. Inom vården
rör det sig ofta om personal och arbetsuppgifter som hanterar ting exempelvis
våningsvaktmästare, matutdelning, upprättande av väntelistor. Det är personalen
långt ner i hierarkin som blir föremål för besparingar. Deras villkor blir osäk
rare, t ex nämns ett förslag som innebär att alla i poolen skall timanställas. För
arbete under 17 timmar per vecka behöver nämligen inte arbetsgivaravgiften
betalas in. Genom att inte ge nya förordnaden till personer som arbetat ett år
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kan man undvika att de får fast anställning (grupp l-anställning). Besparingar
na riktas alltid direkt mot "hanteringen av ting", men sysslorna försvinner inte
utan läggs över på annan personal som därmed får mindre tid till omvårdnaden
av människor. Samtidigt stärks skiljelinjen mellan de fast anställda i systemet
och de som finns i en grå zon mellan "innel! och definitivt "utanför",

De intervjuade kvinnorna ger således exempel på hur omsorgsarbete kan
vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. De har sin förklaring till varför det
har blivit så och de har också i viss mån uppfattningar om vad som behöver
göras. Får de ont i ryggen på en avdelning, där de inte kan se att arbetet går att
förändra, är alternativet att sluta. Beror värken på stress orsakad av överbelast
ning kan situationen förändras om de får t ex läkarnas öra att inte skriva in så
många patienter. Samtal inom personalgruppen, som åtgärd både för att bearbeta
psykiskt pressande situationer, förändra dåliga arbetsförhållanden och planera
verksamheten, så att personalen ser sin egen arbetsinsats i ett större samman
hang, är ett tema som kommer igen i kvinnornas berättelser. De ger emellertid
också uttryck för en uppgivenhet grundad i att för dem självklara saker skall
vara så svåra att ändra. De påtalar missförhållandena för någon de känner 
kanske arbetsledaren eller den närmaste chefen - men det händer ändå inget.
"Det är hemskt att man ska bli fördärvad när man tjänar till sitt uppehälle",
säger Inger och syftar på sin värkande arm. Bakom hennes uttalande finns upp
givenhet och förtvivlan.

Dålig anpassning mellan verksamhet och rum
Stress, vantrivsel och irritation kan också hänga ihop med arbetsplatsen rums
liga utformning. Lokalerna kan ha formgivits och utformats efter en målsätt
ning som inte är anpassad till verksamheten. En avdelning på ett sjukhus kant ex
vara uppbyggd för relativ snabb cirkulation av patienter, vilket i praktiken inne
bär att patienterna läggs in, behandlas, tillfrisknar snabbt och blir bra. En under
sköterska berör just denna problematik. Hon har märkt att de nu har ett patient
klientel som inte riktigt passar in i denna modell. Patienterna är inte bara akut
sjuka, som skall opereras, ntan de är gamla, skröpliga och kanske förvirrade,
och de kan inte skickas hem så snabbt som det är tänkt. De anhöriga kan inte ta
hand om dem. Hemtjänsten fungerar inte; de kan kanske bara få hjälp någon
timme om dagen och det räcker inte. Följden är att de får stanna kvar längre
och det blir ont om platser. Enkelsalarna är alltid upptagna av patienter som
verkligen behöver vara för sig själva. Därför finns det heller inga rum dit man
kan köra in en patient som blir mycket sjnk och behöver ha anhöriga hos sig.
"Det är inte så trevligt att köra in en patient på ett behandlingsrum." Avlidna
kanske måste köras in på ett sådant. Det ingår inte riktigt i målsättningen för
sjukvården och dess rumsliga organisation att den skall "misslyckas" och sluta
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med att patienten dör. Andra missar i det fysiska rummets utformning i för
hållande till verksamheten är t ex att patienter som skall skrivas in på avdel
ningen får sitta i TV-rummet, eftersom det inte finns något särskilt väntrum.
Toaletterna är byggda för att patienterna skall klara sig själva vilket inte alla
gör. Behöver två i personalen hjälpa en patient in på toaletten får de gå i sidled.
Medicinförråden på Brittas avdelning var från början placerade i varje vånings
plan, vilket orsakade ett väldigt spring, men nu har förrådet placerats inne på
avdeiningarna. En praktisk sak i sammanhanget är att det finns genomräck
ningsskåp in till salama, så att personalen kan fylla på handdukar etc från kor
ridoren, medan patienterna kan ta detta inifrån.

Dimensioneringen av avdelningen kan vara helt fel. På en avdelning har man
50 procent fler besök än vad den byggdes för. Bristen på utrymme märks t ex
genom att läkarna inte har tillräckligt med expeditioner. Flera måste samsas
om en expedition, och de får då svårt att ta med sig en patient eller en anhörig
in på expeditionen för att tala med dem. En del läkare använder undersöknings
rummet som expedition.

Dimensioneringen kan vara tillräcklig mätt i antal kvadratmeter men utnytt
jandet av lokalerna dåligt. På ett daghem har t ex personalen gjort vissa in
grepp i funktionsutnyttjandet genom att göra om en av hallarna till vistelserum.
De plockade bort alla skåp och hyllor och placerade dessa i den tänkta grov
hallen. De har alltså bara en hall istället för planerade två. Likaså har de ett kök
med skjutdörrar som de avskärmar till minikök åt barnen. Är det många barn
som måste ligga i spjälsängar, måste de plocka undan och ta i anspråk utrymmet
för sängar. Mia säger att hon tycker att lokalerna på hennes eget daghem är
bra, men att hon inte tänker på dem på det sättet så ofta eftersom hon har varit
där så länge att hon accepterar dem. "Egentligen skulle jag vilja ha fler små
rum. Det behövs för att barnen ska kunna gå ifrån."

Elin, som är läkarsekreterare, är mycket irriterad över att sammanlagt tjugo
sekreterare skall dela på två arbetsplatser och därför inte ens har en egen låda.
Där hon arbetar är det en ständig bemanning med tre till fyra sekreterare.
Rummet - glasburen de sitter i - är litet och har dålig ventilation, vilket inne
bär att där ibland blir mycket varmt. Företagshälsovården anser inte heller att
arbetsförhållandena är bra.

Det fysiska rummet, som är en dimension på arbetsplatsens miljö, har ofta
brister i förhållande till den verksamhet som skall bedrivas i det. De som
arbetar där blir snabbt observanta på vissa uppenbara missar t ex om det är på
tagligt underdimensionerat. Om den planerade funktionsanvändningen inte stäm
mer överens med det som faktiskt behövs kan personalen med en flexibel in
ställning korrigera en delvis ogenomtänkt planering. I stor omfattning accepte
rar och anpassar man sig emellertid till den fysiska miljön. Knappast någon av
intervjupersonerna hade t ex synpunkter på personalutrymmena, och i de fall
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de beskrev dem ansåg de dem acceptabla även om de kunde göra kommentarer
som: "Arbetarna äter för sig och tjänstemännen har ett eget rum." - "Det är inte
särskilt fint, men det funkar och ingen här har väl så stora pretentioner:'

Upplevelse av arbetssituationen

I denna avdelning kommer redovisningen och analysen att fokusera hur kvin
norna i arbetarklassen upplever sitt arbete i bemärkelsen om de trivs eller van
trivs och vad det beror på. Vidare kommer deras uppfattning om huruvida de
lönemässigt värderas rätt i förhållande tiII andra grupper att tas upp. Relationer
na mellan män och kvinnor kommer att behandlas liksom kvinnornas relationer
tiII chefer/arbetsledare. Sist belyses deras planer för framtiden vad avser för
värvsarbetet och hur det återspeglar deras bakgrund.

Det filla kamratskapet
"Jag trivs på jobbet" var det spontana svar kvinnorna genomgående gav när de
ställdes inför mina frågor om hur de uppfattade sin arbetsplats och sin arbets
situation. Inledningsvis beskrev de nästan alltid fördelarna eller vad de uppfat
tade som positivt med sin nuvarande arbetssituation. Nyckelord som före
kommer i deras svar är "underbara arbetskamrater", "gemytligt och god kamrat
andan, "skönt med fri fredagU, Uingen som kontrollerar 0881\ när du och kompis
med arbetsledarna", "får kontakt med vuxna", "god sammanhållning bland perso
nalen1!, ufina arbetskamrater", lIroligt med barn", "omväxlande och utvecklande1t

,

"funkarmed de andra i personalen", "gott kamratskap", "god förståelse från and
ra personalgrupper", "fin stämning bland personalen". Bakom dessa yttranden
finns situationeri likhet med den Maria berättade om. När hon kom som under
sköterska till en ny avdelning kände hon sig mycket osäker. Den personal som
arbetade där var emellertid mycket mån om att just hon skulle vilja ha tjänsten
och ställde upp för henne på olika sätt. Bl a besvarade de beredvilligt hennes
många frågor tills hon kände sig inarbetad. Ett annat exempel är Ingrid, som
också uttalar många uppskattande ord om sina arbetskamrater och berättar att
de känner varandra väl eftersom de flesta arbetat där länge. När hon väntade
barn var de extra omtänksamma om henne och hjälpte henne mycket, så hon inte
skulle behöva lyfta. Kamratandan, de fina arbetskamraterna, den goda samman
hållningen, att man arbetat ihop länge och kan varandra kommer starkt fram i
dessa kvinnors berättelser om sin arbetssituation. Detta är en kvalite i arbetet,
ett värde i sig och det betyder mycket för trivseln på jobbet.

Kamratskapets viktiga funktion för trivseln belyses också indirekt genom att
de situationer kvinnorna betraktar som svackor eller perioder av vantrivsel ofta
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har en koppling till konflikter inom personalgruppen eller att de upplever sig
ensamma. Att uppleva sig ensam kan innebära att man inte riktigt kommer in i
personalgruppen eller att man är helt ny i sina arbetsuppgifter och inte har
någon person, som man naturligt arbetar ihop med. Då beskriver de sin arbets
situation som stressig och kopplar detta till arbetets art, men det framgår av
deras berättelser att det brister i samarbetet.

Det som kvinnorna för fram som primärt för att de skall trivas med sitt
arbete är alltså kamratskapet. Det förefaller relevant att tala om kamratskapet
som princip. Arbetets innehåll omnämns inte alls på samma sätt. De som arbetar
direkt med människor kan framhålla att deras arbete är omväxlande, utveck
lande och intressant eller att det t ex är roligt att arbeta med barn. De som
arbetar med ting kan framhålla självständigheten som något positivt. Att inte
vara direkt övervakad eller kontrollerad av arbetsledarna är alltså en kvalite de
sätter stort värde på. Det som kan förefalla paradoxalt är att dessa kvinnor,
samtidigt som de känner sig självständiga och räknar det som en viktig faktor
när de mäter trivseln, kan vara mycket hårt styrda i sin arbetssituation av t ex
ett löpande band. En ledig vardag kan på liknande sätt uppfattas som en till
gång. Den frihet den inrymmer ger dem möjlighet att t ex göra undan mycket
av nödvändigt hushållsarbete för att få veckoslutet mindre beslastat.

Vantrivsel kan kopplas till brist på kamratskap, men det finns en annan typ
av faktorer som också kan orsaka vantrivsel. Fysiska påfrestningar är exempel
på detta. Lovisa trivdes mycket bra när hon arbetade på en gero-psykiatrisk
avdelning. Sammanhållningen i personalgruppen var fantastisk, men hon fick
mycket ont i ryggen och kände sig tvingad att sluta arbeta där. Kerstin fick
värk i axlar och armar av sitt städarbete, och när barnen var så pass stora att
hon ansåg att hon kunde börja arbeta vanlig dagtid sökte hon ett nytt arbete.
Ett par kvinnor har försökt att arbeta på natten inom sjukvården för att kunna
vara hemma mer hos sina barn, men de gav upp eftersom de fick alltför stora
sömnproblem.

Kärnan i omsorgsarbetet är förknippad med starka känslor och mestadels är
det av positiv karaktär. Flera betonar att de uppskattar sitt arbete just p g a att
det har med människor att göra. De tycker t ex att det är roligt att arbeta med
barn. Dess motsats finns också. Lovisa arbetade en period på en psykiatrisk av
delning för särskilt vårdkrävande bl a alkoholister. Hon trivdes inte med de
patienterna och valde att sluta.

Kamratskapet och kontakten med andra vuxna är ett viktig förklaring till
om och varför man trivs. I grunden, vilket framkommer indirekt, är emellertid
arbetet något nödvändigt för att få familjens ekonomi att gå ihop. Flera kvinnor
har övervägt och överväger om de kan vara hemma med sina barn när dessa är
små, men de har kommit fram till att de inte har råd. Trivseln har alltså inte
bara att göra med arbetsplatsen utan också med hur kvinnorna kan organisera
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andra delar av sitt liv. Barnen och hänsynen till barnen är i detta sammanhang
något ofrånkomligt. För deras skull arbetar kvinnorna deltid, arbetar på natten
eller försöka byta arbete t ex till att bli dagmamma.

Lön för mödan
Då förvärvsarbetet innebär att skaffa sig försörjning vill man naturligtvis få
lön för sin möda, och kvinnorna är mycket väl medvetna om hur de värderas
både statusmässigt och Iönemässigt. De vet sin egen lön och har uppfattningar
om den i förhållande till andra gruppers löner. "Min lön är väl OK. Den är väl
som andra arbetares," säger Lovisa, som dock tillägger att ersättningen för obe
kväm arbetstid är alldeles för låg. Britta anser att hennes lön nog är rättvis i
förhållande till andra grupper men påpekar att all vårdpersonal är lågavlönad.
Överlag accepterar dessa kvinnor sina lön när sätter den i relation till andras.
De som arbetar med omsorgsarbete inom sjukvården är emellertid mycket miss
nöjda med ersättningen för obekväm arbetstid. De anser att de bör ha det dubbla
och flera av dem jämför sig med andra serviceanställda som t ex arbetar i butik,
kiosk eller bensinstation. De är övertygade om att dessa grupper har 100 procent
pålägg vid obekväm arbetstid.

När de jämför sig med en yrkesgrupp som de uppfattar har lägre status och
mindre kompetens och noterar att den har högre lön reagerar de dock häftigt.
En läkarsekreterare anser att hennes lön egentligen bör ligga i nivå med under
sköterskornas, men framför allt anser hon att det är orättvist att de som städar
har högre lön. På liknande sätt resonerar Berit som är affärsbiträde. Hon kon
staterar att handelsanställda överlag har mycket likvärdiga löner, vilket innebär
40 kronor i timmen som fullbetald, medan hennes manliga släkting som städar
har 45 kronor. Det tycker Berit är orättvist och anser att hon och hennes kam
rater borde ha lika hög timlön.

När de jämför sig med yrkesgrupper som de uppfattar har högre status eller
mer kompetens accepterar de deras högre löner. Kvinnorna som arbetar med
förpackningsarbete inom ett livsmedelsföretag är klart medvetna om att männen
som arbetar på "kokeriet", där produkterna tillverkas, har högre timlöner.
Egentligen tycker de att det nu är deras tur att få störst löneförhöjning. De
menar att de har ett lika stort ansvar som männen, men samtidigt förklarar de
männens högre löner med deras större ansvar och tunga lyft av råvaror som
skall blandas ihop. "Tänk om en hel dags kok går tillspillo", påpekar Ingrid som
ett exempel på männens högre ansvar.

När dessa kvinnor i arbetarklassen jämför sig med t ex sjuksköterskorna be
dömer de deras löner till ca 9 000 kronor i månaden. De accepterar att andra
yrkesgrupper har högre lön, om de har en särskild utbildning. Själva har de
inte lagt ut pengar på några skolor. Iris säger: "Mitt jobb är också ansvarsfyllt."
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Lön efter ansvar är en öm punkt. Det framkom också vid samtalen med under
sköterskorna som ofta relaterar sig tilljust sjuksköterskornas löner. Maria
tycker t ex att sjuksköterskorna i och för sig har låg lön i förhållande till sin
utbildning och arbetsledarroll, men hon tycker inte om att de argumenterar med
hjälp av "sitt stora ansvar". "Vi har alla ansvar", menar hon.

Denna grupp kvinnor, med relativt låg eller ingen utbildning, är benägna att
acceptera sina löner och anser dem vara rättvisa i förhållande till andra på
samma nivå. Andra yrkesgruppers högre löner accepterar de såvida dessa har
högre utbildning eller utför ett arbete som de anser är mer kvalificerat. De
jämför sig emellertid inte riktigt med dem utan snarare med sådana som nivå
mässigt står dem själva nära. Om någon av dem själva eller någon under deras
egen nivå har högre lön anser de att lönesättningen är orättvis.

"Kvinnor och män behandlas lika" ?
De intervjuade kvinnorna i arbetarklassen arbetar inom utpräglat kvinnodomi
nerade arbetsområden och har därmed mest kvinnliga arbetskamrater. Som så
dana är de goda representanter för hur arbetsmarknaden ser ut. De har emeller
tid också viss erfarenhet av att arbeta ihop med män. Det kan vara män på
samma arbetsplats men inom andra yrkeskategorier och det kan vara enstaka
män inom samma yrke. Hur präglar detta deras förhållningssätt till män? Känner
de sig diskriminerade i något avseende? Deras spontana reaktion är att de inte
känner sig diskriminerade. De reagerar på ordets laddade innebörd och vill inte
tillhöra en grupp med en sådan negativ klang. Även i deras fortsatta resone
mang om förhållandet mellan kvinnor och män på samma arbetsplats betonar
de, att deras erfarenhet är att kvinnor och män behandlas lika. De skillnader som
finns har de mestadels en rimlig förklaring till, en förklaring som inte ifråga
sätter jämställdheten.

Kvinnorna på t ex livsmedelsföretagets förpackningsavdelningen har en
mycket dubbelbottnad inställning till männen på "kokeriet". För det första är
den könsvisa uppdelningen något som de inte direkt kan förklara. "Jag vet min
sju inte varför det är så här", säger Iris. Kvinnor har blivit erbjudna att arbeta
på kokeriet men tackat nej. Det händer dock att de avlöser någon man. Då får
de vänta en vecka innan de får mannens högre lön. Om en man avlöser en
kvinna på hennes lägre betalda arbetsuppgift får han behålla sin högre lön.
Detta anser de vara orättvist. Att kvinnor inte söker arbete på kokeriet tror en
av dem kan bero på att där finns tunga lyft, samtidigt som en annan kvinna an
ser att arbetet till största delen består av att trycka på knappar. Arbetsdagen på
kokeriet börjar kl 4.30 och det tror en kvinna är en hämmande faktor. "Det är
lättare för en karl än för ett fruntimmer med familj att göra." Att männen har
några kronor mer i timmen förklarar de med att de har större ansvar. De blan-
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dar ihop råvaror om 1000-2000 kg åt gången. Samtidigt betonar de sitt eget
ansvar. I slutänden kommer de fram till att på det viset - genom de lägre lönerna
- är nog kvinnorna förfördelade.

När kvinnor och män har samma arbetsuppgifter anser de inte att männen
blir behandlade annorlunda eller har större auktoritet. Den skillnad som de
pekar ut är att så gott som alla män arbetar heltid, medan kvinnor med barn i
mycket stor omfattning arbetar deltid. Om män i deras egen yrkesgrupp söker
sig till arbetsledande befattningar i större utsträckning än kvinnor har de olika
uppfattning om. Några menar att så är det. Andra hävdar att det är ingen skill
nad mellan kvinnor och män i det avseendet.

Alhnänt sett är de positivt inställda till männen som arbetskamrater. De
anser att det bör finnas fler män inom deras kvinnodominerade områden. Berit
säger:"Man jobbar bättre ihop med karlar. Kvinnor pratar så mycket skit. Och
det finns avundsjuka och allt möjligt." Mia anser att det är bra med män på
dagis. "De är ofta annorlunda än kvinnorna - lite mer tag i dom. Det är viktigt
med en pappabild för de barn som inte har någon pappa hemma." Maria säger:
"Det skulle vara bra med fler män. Det blir inte så mycket skitsnack. Ibland är
det så nu. Det skulle bli en annan stämning. Det behövs fler män."

I deras förhållningssätt till män belyses också deras förhållningsätt gentemot
andra kvinnor. Det "goda kamratskapet" som princip, vilket behandlats tidigare
i texten, sätter de mycket högt. Trevliga och omtänksamma arbetskamrater kan
vara den faktor som avgör om man trivs på sitt arbete eller inte. Det "jämlika
förhållandet" är en annan viktig princip för umgänget mellan arbetskamrater,
och den principen tillämpar de gentemot dem som de anser sig ha rätt att jäm
föra sig med. Det är huvudsakligen andra kvinnor på samma eller lägre nivå
som de själva. Dessa kvinnliga arbetskamrater riskerar därför att bryta mot de
outtalade principer som reglerar förhållandet mellan arbetskamraterna, och
toleransen mot dem kan då vara låg. Det kvinnliga kamratskapet är alltså på
gott och ont.

Män i andra yrkesgrupper däremot, om än på samma arbetsplats och nivå,
har de svårt att jämföra sig med då de inte riktigt ifrågasätter den traditionella
arbetsdelningen mellan könen. Därför kan män uppträda och behandlas annor
lunda utan att de reagerar. Män som kommit in i deras egna yrken kan emeller
tid också överskrida principerna för vad det "goda kamratskapet" och "jämlika
förhållandet" innebär. Just genom att de är män kan de tillåtas bära med sig nya
kvaliteer in i arbetsgemenskapen, och förväntningarna på dem kan vara att de
skall lösa upp vissa destruktiva drag i kvinnokollektivet.

Till normerna för hur man skall vara hör också vissa yrkeskrav. Arbets
givaren riktar krav på hur kvinnorna skall uppträda. "Det förväntas av mig att
jag ska vara serviceinriktad, vänlig och artig." Det är framför allt kvinnorna
inom sjukvården som kommenterar detta. Sofia menar att även patienterna har
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krav och förväntningar på hur man skall vara. "T ex bör man iute lukta starkt
av parfym (det finns folk som har allergi eller astma) och man ska inte vara
för sminkad och ha en massa örhängen och armband. Man ska alltid vara posi
tiv. Mot arbetskamraterna kan man vara mer som man är." Elin delar hennes
uppfattning och säger: "Det förväntas aven att mau är trevlig mot patienterna
och har ett leende på läpparna. Man biter ihop när folk är oförskämda och
skulle egentligeu vilja svara. "Maria har eu något annorlunda infallsvinkel och
betonar att patienterna skal1 ha sitt att säga till om. De är så utsatta ändå. Hon
menar också att tidigare fick man aldrig tala om sig själv med patienterna men
det kan man göra nu. "Man kan prata som människor emel1an."

På arbetsplatser som inte har med utomstående att göra finns inte samma typ
av förväntningar. Därför säger också Iris att hon inte vet vilka egenskaper som
förväntas av henne. "Jag är som jag är. Kan vara helt vanlig." I detta yttrande
ryms också kvinnokol1ektivets inre norm för hur kvinnor skal1 vara mot var
andra. De skal1 vara på "lika basis", vara "vanliga kvinnor" och inte avvika så
vida de inte fått gruppens förtroende el1er uppdrag. De skal1 al1tså uppfyl1a
jämlikhetsprincipen.

Chefen skall man kunna prata med
Chefen har stor betydelse för hur arbetsplatsen fungerar både organisatoriskt
och för stämningen. När kvinnorna talar om sin chef är det i början av samtalet
al1tid den närmaste chefen de åsyftar, den person som de direkt har något att
göra med. De befinner sig nära honom/henne rent rumsligt och är i beroende
ställning. Därför är det naturligt att de har många synpunkter på sin närmaste
chef. Undersköterskorna talar om sjuksköterskan el1er avdelningsföreståndaren
som sin chef, inte om läkarna el1er klinikchefen. Läkarsekreteraren talar om
chefläkarsekreteraren. Industriarbeterskorna talar om arbetsledaren, inte om
den som är verkstäl1ande direktör.

Britta har ett något konfliktfyl1t förhål1ande till sin kvinnliga chef som är
sjuksköterska och avdelningsföreståndare. Britta anser att hon är auktoritär, att
hon egentligen inte accepterar personalen, att hon försöker förstärka klyftan
mel1an sjuksköterskorna å ena sidan och undersköterskor och sjukvårdsbiträden
å andra sidan. Britta tycker också att chefen är ute efter makt och åker iväg al1t
för ofta på olika konferenser, vilket visar att hon inte är riktigt intresserad av
sitt arbete. Hon har inte förmågan att lyssna på folk och kan inte ta åt sig and
ras ideer. Dock medger Britta att hon är skicklig i sitt yrke.

En annan kvinna kritiserar sin kvinnliga avdelningsföreståndare för att hon
är för snäl1 och därför utnyttjas. Hon förmår inte sätta hårt mot dem i perso
nalen som sknl1e behöva det. Ytterligare en kvinnlig arbetsledare får kritik för
att hon aldrig säger något positivt till personalen utan bara framför kritiska
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synpunkter. Kritiken mot de kvinnliga cheferna! arbetsledarna handlar inte om
deras yrkesmässiga kunnande utan om deras chefsskap och finns på ell person
ligt plan; det handlar om relationer kvinnor emellan.

Lovisa har bara positiva omdömen om sin chefsom är en manlig avdelnings
föreståndare. Han är bra i sin yrkesutövning och får läll patienternas förtroende,
vilket är en fördel för hela personalen. Han har förståelse för personalens pro
blem, och för Lovisas del innebär det all han accepterar all hon har svårt all
passa tiderna på morgonen. Daghemmet öppnar kl 6.30 och hon skall vara på
sill arbete 6.45. "Säger de något om det så be dom komma till mig", har han sagt
till henne och syftar då på den övriga personalen.

Mias chef är en manlig daghemsföreståndare som hon tycker är diplomatisk
och trevlig, och som dessutom är duktig i sill jobb och inte drar sig för att
hoppa in överallt. Berit uppskallar sin manliga chef, därför all hon kan gå till
honom och be sig ledig när hon behöver det. Dessutom brnkar han hjälpa till
med all packa upp varor när det är mycket all göra. Iris anser all hemles man
liga arbetsledare är bra, all de är som vanliga människor och all man inte be
höver vara rädd för dem, utan kan vara du och kompis.

Hur skall då en bra chef vara? Följande egenskaper hos en idealisk chef kom
fram i kvinnornas svar: han eller hon skall vara skicklig inom sitt yrke, kunna
organisera arbetet men inte bestäma allt i detalj, kunna marknadsföra arbets
platsen/avdelningen utåt, lyssna på folk och lösa problem samt ta emot goda
ideer. I diskussionen om den egna chefen var det framför allt två aspekter som
övervägde, nämligen all chefen skulle vara en god yrkesutövare och en person
som lyssnade på ens problem och hjälpte till att lösa dem.

De manliga cheferna lyckades uppfylla denna roll, medan de kvinnliga
cheferna inte fungerade lika bra i relationen med sina kvinnliga underordnade.
De kvinnliga cheferna uppfattades som antingen för auktoritära, för snälla eller
för rigida. Det tyder på två saker: dels all kvinnor inte lärt sig all hantera makt,
vilket chefskapet fordrar, dels all de inte tillåts all ha makt då det strider mot
jämlikhetsprincipen. Män däremot har många förebilder för all utöva makt och
de faller heller inte för jämlikhetsprincipen, eftersom den innebär vidare och
andra ramar för dem.

Det finns emellertid chefer också bortom de närmaste cheferna. Beroende på
arbetsplats har kvinnorna mer eller mindre kontakt med dem. Flera exempel
visar all dessa chefer utövar en helt anonym makt, kvinnorna kommer sällan i
kontakt med dem och då i en mycket underordnad situation. Antingen tycker
kvinnorna ingenting alls om dem eller är de mycket negativa, vilket följande
uttalade visar: "Cheferna visar sig aldrig. Bara vid informationsmöten. De kunde
goll gå runt bland oss på golvet, men vi är väl bara nollor i deras ögon." Ell annat
yllrande är: "Han är lite väl häftig. Han fallar beslut som ska verkställas på
sekunden. Det funkar inte." I dessa fall är det enbart fråga om manliga chefer.
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Inom sjukvården med dess dubbla hierarkier (sjukvården resp administra
tionen) finns det många som på olika sätt är överordnade sjukvårdsbiträden,
undersköterskor och läkarsekreterare. Läkarna uppfattas som en blandning
mellan chef och expert på patienterna. "Läkarna uppfattar jag inte som chefer.
De bestämmer vad som ska göras med patienten." BeroendeförhålIandet till
läkarna finns emel1ertid och kan väcka starka känslor. Det finns sympatiska
läkare. "Överläkaren är bra. Han kommer när man ber honom. Och han svarar
på frågor." - "Klinikchefen har jag inte mycket kontakt med men han är kunnig
och värnar om kliniken och är mån om personalen." Det finns emellertid också
osympatiska läkare. "Läkarna är lite väl stora. De tror de vet al1t och kan skrika
och stimma och bära sig åt. De underskattar våra kunskaper. De yngre läkarna
är värst och det är ingen skillnad på manliga och kvinnliga läkare. De håller
ihop i grnpp." Kritiken mot yngre läkare kommer igen, medan erfarenheterna
av manliga respektive kvinnliga läkare går isär. "Jag undrar var en del yngre
läkare har sitt ansvar. De har inte rätta stinget. Det kan bli konflikter. Då är de
manliga läkarna mer stridbara och de kvinnliga läkarna mjukare men det finns
stridbara kvinnor också." Det finns också en förståelse för de yngre läkarnas
situation. "AT-läkarna borde inte få vara ensamma på jourerna. Unga läkare är
så osäkra och tar mycket prover - uteslutningsmetoden. De vill kanske inte
störa den som har bakjour. Så blir det så långa köer." - "Det händer att det
kommer en del yngre läkare som inte presenterar sig. De är väl blyga och vet
inte hur man ska bete sig."

Ju högre upp i hierarkin cheferna finns desto mer schablonartade blir om
dömena om dem. De betraktas i sin chefsrol1, inte som människor. Det speci
fika med läkarrollen är att den är både högt npp och samtidigt nära. Status
mässigt är avståndet stort. Rumsligt och organisatoriskt kan läkarna, i varje fal1
i vissa situationer, vara mycket nära. Omdömena om dem är också innehålls
rika. Att de kvinnliga läkarna anses fungera minst lika bra i sin roll som de
manliga kan bero på att de inte bedöms efter jämlikhetsprincipen. De är näm
ligen inte en i den egna gruppen som plockats upp, utan de tillhör en helt annan
kategori som bedöms utifrån andra normer.

"Min tid kommer sen" - om drömmar och planer
Kvinnorna är mycket upptagna av allt som händer omkring dem just för stunden.
Det är nu de vill ordna det så bra för sig som möjligt, och det innebär att
organisera vardagen så att det blir så bra som möjligt för barnen, för familjen,
för familjens ekonomi etc. Förvärvsarbetet är inget självförverkligande utan
något nödvändigt för försörjningen men också något positivt i sig med kamrat
skap och delaktighet. De är väl inarbetade på sina arbetsplatser och mycket går
på rutin. Omväxlingen skapas av de människor som de på olika sätt och av olika
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skäl kommer i kontakt med. De har relativt kort utbildning, vilket innebär att
några slutat sina studier efter grundskolan och direkt börjat förvärvsarbeta. Ett
par av dem har gått på folkhögskola. De inom sjukvården har haft möjlighet
att varva praktiskt arbete med utbildning t ex sjukvårdsbiträdes- och under
sköterskekursen. En kvinna har gått igenom gymnasiets tvååriga sociala linje och
därmed skaffat motsvarande utbildning som en undersköterska. En annan har
gått gymnasiets ekonomiska linje och ett halvårs utbildning tillläkarekreterare.
Var det detta de planerade en gång? Vad förväntar de sig av framtiden?

Några högtflygande planer som de inte förverkligat är det ingen om talar
om. Tvärtom arbetar flera av dem ungefår med det de hade tänkt sig. Maria
berättar hur hon mycket tidigt bestämde att hon skulle arbeta med barn, men
att hon sedan under inrådan från arbetskamrater på sjukhuset där hon arbetade
fick rådet att ubilda sig till undersköterska. Hon följde det rådet och ångrar sig
inte. När Berit gick i skolan tyckte hon alltid att det verkade så trevligt att
arbeta i affår, och nu är hon också affårsbiträde. Ingrid pryade i skolan som
lågstadielärare för att det verkade intressant. Efter grundskolan sökte hon till
gymnasiets vårdlinje men kom inte in. Så fick hon arbete på livsmedelsfabriken,
och eftersom hon inte kan tänka sig att studera och trivs bra har hon inte sökt
sig därifrån.

Det finns emellertid också de som haft konkreta yrkesplaner och ännu inte
fullföljt dem beroende på att de bildat familj och fått barn. Kerstin tänkte bli
operationsassistent. Efter skolan arbetade hon på sjukhus, gick därefter på folk
högskola, började på sjukhus igen, gick igenom sjukvårdsbiträdeskursen och
fick därefter barn. Under flera år har hon sedan varit hemma hos sina barn,
varit dagmamma och arbetat som städerska. Elin hade planer på att arbeta på
en resebyrå eller en bank. Hon var intresserad av språk och människokroppen
och hade också planer på att bli sjuksköterska, men så träffade hon sin man och
ville ha barn och bestämde sig för en kortare utbildning. Britta hade först tänkt
att bli sjuksköterska men kom inte in på den utbildningen när hon först sökte.
När hon efter några år sökte igen och kom in på en annan ort var hon nygift,
hade lovat sin man att hon inte skulle vara hemifrån och tackade därför nej till
erbjudandet. Det är alltså uppenbart att kvinnorna anpassar sina utbildnings
och yrkesplaner efter rådande omständigheter. Familjebildningen och barnen
gör att de omprövar sina planer och gör det de anser vara fönuftigt utifrån hela
familjens situation. Det innebär att de ställer sig själva åt sidan, vilket är något
självklart och inget som de säger att de ångrar.

Kvinnorna har heller inte några större förväntningar på att det skall hända
så mycket med de arbetsuppgifter som de har eller att de skall vidareutvecklas
inom sitt jobb. De har inga ambitioner på att sträva uppåt. Exempelvis säger de
som är undersköterskor eller likställda att de inte alls är intresserade av att bli
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sjuksköterskor. De anser att de själva har ett roligare arbete. "Sjuksköterskorna
bara springer och delar ut medicin och springer med dropp." Sjuksköterskornas
jobb är för ytligt. De har för lite kontakt med patienterna och de har mycket
pappersarbete. Som undersköterska i slutlönegrad är det heller inte ekonomiskt
lönsamt att först studera till sjuksköterska och sedan börja i hennes ingångslön.

Att inte ha någon utbildning alls eller relativt kort innebär alltså inte auto
matiskt att man strävar efter utbildning. Flera kvinnor berättar att de inte ville
fortsätta att gå i skolan och de är inte mer inspirerade nu, även om det var
många år sedan de slutade. De ställer in sig på att de inte kan förändra sin
situation i detta avseende eller också har de mycket lösa planer långt fram i
tiden. EHn är ett exempel. Hon menar att när barnen blir stora kan hon tänka
sig att utbilda sig till något nytt och kanske göra något spännande. Hon känner
sig ung och menar att hon har livet framför sig. "Min tid kommer sen." Det är
bara under särskilda omständigheter kvinnorna har konkreta planer på ny ut
bildning eller nytt arbete. Då har de planerna ett praktiskt ursprung. Lovisa är
ett exempel på detta. Både hon och hennes man arbetar på oregelbundna arbets
tider och de har ständiga problem med att ordna barntillsynen på kvällar och
helger. Hittills har föräldrar och syskon ställt upp, men nu har läget förändrats
och Lovisa tror inte det är rimligt att fortsätta förlita sig på dem. Därför har
hon planer att börja på Komvux och kanske utbilda sig till ett yrke som har med
ekonomi att göra, vilket skulle innebära att hon kan arbeta vanlig kontorstid.

Både Ingrid och Berit har kommit fram till att deras egna barntillsynsproblem
kopplat till deras arbetstider med tidiga morgnar och sena kvällar skulle lösa
sig om de kunde bli dagmammor. De har övervägt om de kan vara hemma
med sina barn, men det tillåter inte familjens ekonomi. Berit har t ex två små
barn, och hennes arbete som affärsbiträde innebär att hon slutar sin arbetsdag
kl 18 eller 19. När hon kommer hem har barnen somnat. Hon upplever det som
mycket otillfredsställande och har minskat sin arbetstid till 75 procent, men
arbetstidens förläggning omfattar fyra heltidsdagar per vecka så det löser inte
hennes problem. Därför försöker hon nu att bli kommunal familjedagmamma.

Sofia som arbetar deltid på natten tänker övergå till dagtid när barnen blir
stora, och när hon uppfattar att de behöver henne hemma på kvällarna i stället
för på dagarna. Marias planer att söka en tjänst på en mottagning i stället för
det slitsamma arbetet på avdelningen har samma karaktär. Det handlar inte
främst om att utveckla sig själv utan snarare om att söka mer praktiska lös
ningar i förhållande till kraven från familjen eller den egna orken.

Det finns en livshistoria bakom varje kvinna. I den ingår utbildningsval, för
äldrars påverkan, tillfälligheter och mycket annal. Vad gäller föräldrarna tycks
de ha spelat en passiv roll i förhållande till dessa kvinnor och deras utbildning.
Uppgifter om föräldrarnas yrke visar att inte heller de har någon längre utbild
ning bakom sig och därför inte har någon utbildningstradition att föra vidare.
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Eritta säger att hennes föräldrar inte påverkade hennes utbildningsval men er
bjöd sig att betala den utbildning som hon valde. Iris säger att utbildning aldrig
diskuterades hemma hos henne. En lärare ville att hon skulle söka in till real
skolan men det ville hon själv absolut inte. Likväl är det flera föräldrar som
gett sina barn ett budskap om att det är bra att ha en utbildning. Marias föräld
rar, som då var lantarbetare, sa till henne och hennes bröder: "Gå inte som vi
hos bönder - gör något vettigt." Flera kvinnor nämner sin mamma som den de
har diskuterat sin framtid med. Elin säger att hennes mamma tyckte att hon
skulle ha någon slags utbildning och ett yrke innan hon gifte sig och fick barn.
Mia berättar att hennes mamma försökte få henne att utbilda sig till förskol
lärare men Mia utbildade sig till barnsköterska, kanske på trots. Sofias mor
tyckte att hon borde bli lågstadielärare, men Sofia har alltid velat bli något inom
sjukvården. Modem arbetade inom textilindustrin, blev permitterad och tyckte
därför att sjukvårdeu var ett bra val "för då riskerar man inte att bli arbetslös".

Slutsatser: Lönearbetarlivsform med dold underordning

Enligt livsformsteorin är lönearbetarlivsformens mål fritiden och lönearbetet
är det medel man använder för att förverkliga detta mål. Det liv man längtar
efter och förverkligar sig i ligger utanför lönearbetets tvång. Detta är grund
dragen och de anger en mycket instrumentell syn på arbetet. Att det entydigt
skulle förhålla sig på detta viset kan ifrågasättas (kap 3.5), vilket öppnar för en
analys där andra dimensioner kan läggas till dessa grunddrag och där det kan
finnas många variationer.

De kvinnor som intervjuats i denna studie och som tillhör arbetarklassen kan
dock behäftas med en syn på arbetet som något nödvändigt för överlevnaden
men inte i alla avseende något nödvändigt ont. Vissa jobb är slitsamma och föga
utvecklande, och när barnen är små är kvinnorna starkt motiverade att vara
hemma med dem. Eftersom familjens ekonomi inte tillåter en sådan lösning är
deras kompromiss att arbeta deltid. Det är emellertid inte alldeles givet att de
skulle ha varit hemma med barnen om det varit möjligt. Arbetslivet har kvali
teer som de uppskattar och inte utan vidare vill avstå ifrån. För det första får
kvinnorna en egen inkomst, vilket skapar en självständig position både i sam
hället och inom familjen. För det andra är kamratskapet och kontakten med
människor överhuvudtaget av stort positivt värde. Gemenskapen med arbets
kamraterna avgör om de trivs eller inte. Kopplingen till mänsklig aktivitet åstad
kommer omväxling och mening i jobbet för dem som har omsorgen som yrke,
men också för dem som arbetar med ting av olika slag. De känner ett stort an
svar inför sina arbetsuppgifter och vill utföra dem väl, framför allt de som
arbetar direkt med människor. De ger prov på ett förhållningssätt till arbetet
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som kan kallas en omsorgsrationalitet, vilken kan få dem att göra mer än de
egentligen orkar och bära med sig sin otillräcklighet efter arbetets slut. Detta
kan vara en stressfaktor och i det avspeglas deras underordnade position. I
många fall är organisationen uppbyggd så att de har svårt att föra fram och få
gehör för sina synpunkter, och det finns få vägar öppna för dem att utvecklas
och få mer kvalificerade arbetsuppgifter. Detta är heller inte alltid åtråvärt för
dem, eftersom det då mestadels krävs en ny utbildning vilket kan vara av
skräckande. De ser heller inte alltid med blida ögon på dem som befinuer sig
ett snäpp högre upp, särskilt inte om de är kvinnor. De vill inte utan vidare bli
en av dem.

Detta har att göra med var kvinnorna placerar sig själva i arbetsplatseus
hierarki. De betraktar sig som en i en grupp av jämbördiga kvinnor. De som de
själva pekar ut som arbetskamrater finns i stort sett på samma nivå. Deras rela
tioner till andra kvinnliga arbetskamrater och regler för hur man skall uppträda
i denna kvinnliga grupp förbjuder dem att gå utanför gruppens normer. Den som
gör det utan att ha fått gruppens sanktion, ställer sig vid sidan av och kan drab
bas av utanförskap eller fördömanden. Det finns alltså en "princip om likhet",
vilken innebär att man skall jobba på lika basis med andra kvinnor och inte av
vika. Enligt Hanne Haavinds tankar om mansdominans och dess effekter på rela
tionerna mellan kvinnor eller Gerd Lindgrens exemplifieringar av detsamma
(kap 4), kan man här känna igen en strategi, vars signum är att kvinnorna försö
ker undgå att konkurrera både inbördes och med männen. Deras gemenskap i
gruppen blir defensiv och de håller tillbaka varandra. Men det finns en utväg.
Om arbetet organiseras efter en princip motsatt den hierarkiska, skapas möjlig
heter för att fortsätta behålla gruppens och de likas värde. Det skapas också möj
ligheter för enskilda individer att utvecklas och mer komma till sin rätt. En
"plattare" organisation kan alltså vara gynnsam för denna grupp kviunor. De
eftersträvar lagarbete och detta ligger i linje med deras principiella förhåll
ningssätt till varandra som kan kallas "ömsesidigheten som princip". Den bygger
på ett samarbete som kännetecknas av tjänster och gentjänster. Det förutsätter
solidaritet mellan arbetskamrater men inte nödvändigtvis med arbetsgivaren.
Ger inte arbetsgivaren någon typ av belöning är de inte beredda att ta ett sådant
ansvar, och "ömsesidigheten" blir istället det som styr samarbetet emellan kvin
norna.

Det finns en tradition att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter, och på
det hela taget har detta gynnat mäns status och makt (kap 2). Att kvinnoma inte
bara placeras utan också placerar sig själva och ofta söker sig till dessa avgrän
sade kvinnoområden har enligt Gerd Lindgren (kap 4) att göra med könsmakt
systemet. Det är ett sätt för kvinnor att komma undan könsmaktssystemets di
rekta verkan. Detta avspeglas också i deras relationer till männen på arbets
platsen. Alhnänt sett är de positivt inställda till männen som arbetskamrater.
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De anser att de borde finnas fler män inom kvinnodominerade områden. Män
nen behövs för stämningen och för att de kan föra med sig andra sätt att vara
på som kan användas konstruktivt i arbetet. Kvinnorna känner sig inte diskrimi
nerade i förhållande till männen och tycker inte att de särbehandlas p g a sitt
kön. Men de har också svårt att jämföra sig med män då männen befinner sig
på andra områden än deras egna. Manliga chefer som de är direkt underställda
är de ofta positivt inställda till - kanske för att en man, just för att han tillhör
det motsatta könet, kan bryta kvinnokollektivets hårda princip om inbördes lik
het. Det finns emellertid manliga chefer bortom de nännaste cheferna. Deras
makt är anonym och kvinnorna kommer sällan i direkt kontakt med dem. Detta
uppfattar de som negativt och om dem kan de fålla både mycket schablonartade
och kritiska omdömen. Det är utan tvekan så att om vi vill tala i tenner av
strategier och Eva Ethelbergs identifiering av personlighetsstrategier (kap 4),
som utgår ifrån kvinnors sätt att hantera manlig dominans (osynliggörande,
överanpassning eller protest) är huvudtendensen att dessa kvinnor döljer och
osynliggör den manliga dominansen. Det finns också de som verkar visa sin
underordning öppet dvs en överanpassning till manlig dominans. Så blir de
minst besvärliga och så får de störst bekräftelse på sin kvinnlighet. Det är
emellertid viktigt att notera den hierarkiska gränsdragningen. Kvinnornas klara
gräns gentemot dem "där uppe", både kvinnor och män, visar på en medveten
het om var de själva befinner sig både i arbetsplatsens hierarki och i samhället
i stort. Män högt upp i hierarkin kan de döma i hårda ordalag; en protest. De
har en klasskänsla. Deras förhållningssätt stämmer väl med livsformsteorins
lönearbetarlivsform.

7.2 Kvinnor i mellanskikten - IkarriärIivsformen"

De intervjuade kvinnorna i mellanskikten har en utbildning motsvarande en
teoretisk gymnasielinje samt vidareutbildning till ett bestämt yrke eller yrkes
område. Några har gått igenom hela sin ntbildning innan de kom ut i förvärvs
livet, men det finns också de som varvat praktiskt arbete och studier. De yrkes
områden som finns representerade är vård- och omsorgsarbete, pedagogiskt
arbete samt administrativt arbete. Yrkesbenämningar som förekommer är
läkare, sjuksköterska, laboratorieassistent, studerande till behandlingsassistent,
gymnasielärare, mellanstadielärare, lågstadielärare, förskollärare, sekreterare,
programmerare och ekonom. De har inräknats i mellanskiktsgruppen genom sin
yrkesposition.

Kvinnors arbetsuppgifter har ett skiftande innehåll, men gemensamt är att de
skaffat sig en yrkesutbildning som ger dem en viss kompetens. De kan inte utan
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vidare erslittas av någon utan denna speciella kompetens. En del befinner sig
inom traditionellt kvinnodominerade områden, medan andra finns inom områ
den dlir könsfördelningen lir relativt jlimn eller dlir det råder manlig dominans.

Arbetets innehåll och organisation

I detta avsnitt försöker jag, på samma slitt som för kvinnorna i arbetarklassen,
fånga hur kvinnorna i mellanskikten beskriver sitt arbete och arbetsplats. Vad
det inneblir att t ex vara llikare eller llirare. De krav kvinnorna stliller på sig
sjlilva och som arbetsgivaren har belyses. Det framkommer också på vilka vill
kor de samarbetar med sina kolleger och chefer. Arbetsmiljön tas upp ur några
olika synvinklar.

Att vara läkare
Anita lir läkare. Bakom sig har hon sex års teoretiska studier samt två och ett
halvt års AT-tjlinstgöring, vilket ingår i utbildningen. Vidare har hon genom
gått en specialistutbildning på tre år. Hon upprlitthåller för nlirvarande ett vika
riat, men hon vet att det snart kommer att ledigförklaras en avdelningsllikar
tjlinst som hon skall söka. Hon arbetar heltid, dvs 45 timmar per vecka plus
jourer. Hon har jour en helg i månaden samt en kvlill i veckan. Under jourtjlinst
göringen kan hon vara hemma men måste vara beredd att bege sig till sjukhuset.
För sin jourtjlinstgöring får hon kompensationsledigt.

Arbetsgången lir mycket formaliserad med ronder, mottagning och opera
tioner. Alla llikarna går rond tillsammans och disknterar patienterna efteråt.
Mottagningen sköter hon med hjlilp aven sköterska. Operationerna kan den
enskilde llikaren i viss mån styra själv. Anita sliger att om en patient har ett visst
fel och det finns en llikare som lir speciellt intresserad av eller slirskilt skicklig
på just detta, ser man till att patienten opereras av den llikaren. På samma slitt
tar man sjlilv de patienter som finns inom ens eget intresseområde. Är det ett
speciellt svårt operationsfall kan man hlinvisa till någon mer erfaren kollega,
men samtidigt se till att man sjlilv lir med.

Mycket av arbetet har nu blivit rutin för Anita, men hon stlills också inför
svåra problem. Det hon upplever som besvlirligast lir den tidspress hon har vid
mottagningen. De har förhållandevis många patientbesök. En patient skall inte
undersökas för mycket; det ger patienten en sjukdomsklinsIa som lir onödig.
Samtidigt får inga missbedömningar ske, t ex att man inte upptlicker en cancer
i ett tidigt stadium. Detta lir konfliktfyllt. Detsamma gliller för operationer,
eftersom de ibland kan vara förenade med en viss risk. De skall alltså inte göras
i onödan. "Detta lir stressen i jobbet och det trycker mig." Dlirför menar Anita
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att hon inte känner sig tillräckligt erfaren och kunnig. Hon eftersträvar mer
teoretisk kunskap.

Egen kompetens men också samarbete med kolleger
För läkare och sjuksköterskor är arbetet inom vården mycket iorutat men rym
mer samtidigt en del frihetsgrader. Patienttillströmningen styr arbetet och vissa
rutiner har lagts upp för hur den skall hanteras. Detta rutar in tillvaron. Sam
tidigt är det möjligt att genom egna ökade kunskaper göra en bättre arbetsiosats,
t ex en säkrare bedömning av sjukdomens art och hur den skall botas. Därmed
påverkas genomströmningen av patienter. Detta är utvecklande för den enskilde
yrkesutövaren och i detta finns frihetsgraderna. För Anita innebär det att hon
måste hinna med de patienter som finns inbokade för undersökning samtidigt
som hon både vill och måste hinna förkovra sig. Hon måste kunna förlita sig på
sio yrkeskompetens men har möjligheten att i tveksamma fall rådfråga mer er
farna läkarkolleger. Det hon lyfter fram när hon diskuterar sitt arbete är också
yrkesinnehållet och hur viktigt det är för henne. Hon eftersträvar att både kunna
förlita sig på sina egna kunskaper, fatta egna beslut och att ha ett bra samarbete
med sina kolleger.

Detta kommer också fram i andra intervjupersoners beskrivningar av sin
arbetssituation. Att t ex vara sjuksköterska på jourläkarcentralen, som Jenny
är, innebär att ägna mycket tid åt att svara i telefon, ge goda råd till folk och
bedöma om de behöver åka in till jouren. De är två sjuksköterskor som arbetar
parallellt och en av dem brukar ägna sig åt telefonrådgivning, medan den andra
styr mottagningen och servar läkare. De är iote helt beroende av varandra, men
det är ändå viktigt att känna till vad den andra kan och veta hur hon ser på saker
och ting, säger Jenny. Patienttillströmningen styr i mycket hög grad arbetet, och
hennes viktigaste egenskap är att kunna utnyttja sina yrkeslnmskaper och kunna
ge människor goda råd och lugnande besked. "Man måste ha skinn på näsan och
mål i mun, men jag känner att jag behärskar mitt arbete."

Karaktäristiskt för den arbetssituation som de befinner sig i är att de kon
fronteras direkt med patienter och skall ta ställning till vilka åtgärder som bör
vidtas. De måste förlita sig på sin egen yrkeskompetens, även om de har möj
lighet att rådfråga andra. De personer på arbetsplatsen som de främst uppfattar
som sina arbetskamrater är därför de som är i jämbördiga positioner, dvs and
ra läkare respektive sjuksköterskor. Det är genom samarbete med dem som har
samma eller högre kompetens som de får stimulans att utföra ett bättre arbete.
Förutom att de måste ha en viss teoretisk utbildning har de en lång praktisk
upplärningsperiod. Jenny nänmer att hon behövde ett och ett halvt år innan hon
kände sig riktigt säker. Anita trycker på en kontinuerlig kunskapsinlärning
som är mycket lång. Det framgår ändå att den är fasindelad, t ex upplever hon
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nu mycket som rutin och att hon har tillräckliga kunskaper för att kunna dela
med sig till kolleger. Annan personal som befinner sig lägre ner i hierarkin, t ex
undersköterskor, sjukvårdsbiträden och läkarsekreterare, för denna grupp inter
vjupersoner inte på tal när de beskriver sitt arbete och sin arbetssituation, men
vid direkta frågor anser de att samarbetet fungerar bra. I intervjusituationen in
tar de en roll där de i mycket hög grad är representanter för just sin egen yrkes
kategori och inte för anställda inom vården i allmänhet. De befinner sig i mitten
eller relativt högt upp i vårdhierarkin. De känner sig inte utlämnade till andra
för att de skall kunna göra ett bra arbete. De markerar i hög grad delaktighet
och eget ansvar.

Den egna insatsen och det egna ansvaret är ett tema som kommer igen.
"Arbetet blir vad man själv gör det till", säger t ex Emma som studerar till be
handlingsassistent och även har en del praktik bakom sig. På detta sätt uttrycker
hon sina förväntningar på arbetet och i det ligger en tilltro och ett krav på eget
ansvar och kompetens. Samtidigt betonar hon de egalitära förhållandena på be
handlingshemmen där man inte skiljer på gäster och personal. Den hierarki som
finns uppstår efter kompetens och personliga resurser och inte efter titlar, menar
hon och tillägger också att hon kan se en sådan hierarki bland personalen och
en bland gästerna. Det är ingen tillfällighet att hon anser att just föreständaren
på hennes arbetsplats intar en självklar och ledande plats i den hierarkin. "Han
har en otrolig kunskap. Han har människokunskap. Han hör vad folk säger. Han
kan snabbt bilda sig en uppfattning om folk."

Sammanfattningsvis redovisar dessa kvinnor i mellanställning och i övre
delen av vårdhierarkin en mycket hög motivation för sitt arbete. De ser be
tydelsen av sin egen arbetsinsats. De kan utnyttja sina yrkeskunskaper och det är
lätt för dem att se sambandet mellan bättre kunskaper och en ännu bättre arbets
insats. De riktar sig primärt mot en liten grupp arbetskamrater - kollegerna 
som befinner sig på samma basis samt i specifika sammanhang mot dem som
har högre kompetens. Samarbetet med dem som befinner sig längre ner i hierar
kin förutsätts fungera, men det är inte i det samarbetet de primärt ser någon
utveck1ingspotential.

Att vara mellanstadielärare
Doris arbetar som mellanstadielärare i en liten ort. Skolan har låg- och mellan
stadium. Den har ca 250 elever och ca 20 lärare, olika kategorier inräknat, samt
personal som lagar mat, städar och sköter vaktmästarsyssloma.

Doris har för närvarande en jobbig klass. Tidigare tyckte hon att 90 procent
av tiden gick till undervisning och 10 procent till fostran, men nu tycker hon att
50 procent går till fostran och 50 procent till undervisning. Problemet är att
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pojkarna är så omogna. Hon menar att av 13 pojkar är bara 3-4 så mogna att de
platsar i den sjätte klass de går. Några är mycket svaga och besvärliga, och till
en av dem har hon fått en elevassistent. Däremot är det inget problem med
flickorna. Hon tror att problemet med pojkarna är att de inte får ta tillräckligt
stort ansvar hemma, att de är bortpjoskade och får sitta framför TVn för
mycket. Barnen är så oroliga och splittrade, och papporna klarar inte sin nya
papparoll. Föräldrarna orkar inte stå emot - de är för uttröttade - och nu gör
också mammorna karriär. Flickorna har sina mödrar som förebilder och tvin
gas ta ett större ansvar. Hon menar att det inte är fråga om problemfamiljer
utan om väletablerade familjer i samhället.

Hon måste samarbeta med flera andra lärare som kommer in i klassen. Det
är övertimläraren och två speciallärare samt elevassistenten och slöjdläraren.
Elevassistenten handleder hon och ger instruktioner. Det går åt mycket tid åt
detta samarbete, men det frigör ändå tid för arbetet med de andra barnen i
klassen. Hon uppfattar sin situation så att det alltid är någon som kräver något
av henne, vilket hon i och för sig trivs med. Hon känner att hon alltid måste
reda ut saker och att andra smiter undan ibland. Hon tycker att det är svårt att
hinna med alla barn och säger att det finns flickor som hon inte hinner tala med
utom på rasten. Visserligen har dessa flickor blivit bra på att arbeta själva, men
hon tycker att de kommer i kläm.

Doris anser att hon behärskar sitt arbete och känner sig säker i sin yrkesroll.
Hon har höga ambitioner på sin undervisning. Hon anser att hon inte kan an
vända sig av gamla planerade lektioner, eftersom undervisningen hela tiden
måste anpassas efter elevernas förutsättningar. Därför lägger hon ner mycket tid
på förberedelser och det blir på kvällar och nätter. Hon utnyttjar också rasterna.

Att själv göra en bra pedagogisk insats
Doris ambition som mellanstadielärare är att själv göra en bra pedagogisk in
stats. Hon har så lång arbetslivserfarenhet att hon vet hur hon vill ha det, men
det finns sådant som hindrar henne från att nå den ideala situation hon strävar
efter. Hon måste lägga ner mycket tid och kraft för att närma sig den. Det hand
lar om att samarbeta med extralärare förntom de ordinarie lärare som hennes
klass möter. Det handlar om att ha kontakt med föräldrar vilket sker på kvälls
tid. Det handlar om att anpassa undervisningen till omogna elever. Det handlar
om att i alltför hög grad fostra istället för att undervisa. Om detta kunde skalas
bort skulle hennes egen arbetsinsats och arbetssituation bli bättre. Kärnan i
arbetet är alltså att få utnyttja den kompetens hon besitter och nå den ambitions
nivå hon själv ställer upp.

Samma strävan skymtar fram hos andra intervjupersoner med pedagogiskt
arbete, men det tar sig olika uttryck beroende på vilket stadium de arbetar med.
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På gymnasiets teoretiska linjer firms t ex inga disciplinproblem möjligen lite
slarviga elever, menar Marta. Som matematiklärare undervisar hon i ett ämne
som är stabilt ämnesmässigt, och hon har haft möjlighet att bygga upp en väl
utvecklad rutin. Hon och hennes kolleger samarbetar och hjälps åt att konstrue
ra skrivningar som är gemensamma för stadiet. Läroplanen är ett avgörande
styrinstrument och det finns inte tid att vidga undervisningen utöver den. Det
är ett problem liksom att arbetssituationen är sådan att man inte har råd att
genomföra någon lektion dåligt. Därtill kommer våndorna med att sätta betyg
vilket hon tycker blir alltmer besvärligt, eftersom det kan betyda så mycket för
elevernas framtid. Hermes ambition om att vara en bra pedagog har stigit med
åren.

Mona är utbildad lågstadielärare, men har inte fått någon klasslärartjänst utan
är reservvikarie i ett rektorsområde. Hon kan i princip komma in i åtta olika
klasser. Det är en jobbig situation, eftersom hon inte kan planera sin undervis
ning själv utan måste rätta sig efter andras rutiner. Barnen uppträder också
annorlunda när de inte har sin ordinarie lärare. Hermes mål är att få en egen
klass och själv kurma planera hela undervisningen. Då skulle hon vilja arbeta
ihop med andra lärare. Det borde vara en trygghet och är också enligt läro
planens intentioner, menar hon.

Även om de här kvinnorna undervisar på helt olika stadier är deras mål
mycket lika. De har höga ambitioner och klara ideer om hur de anser att det
pedagogiska arbetet skall utformas. De vill själva få planera och genomföra sitt
arbete och de vill undanröja störande moment. Det samarbete de kan se som
positivt är med kolleger som har samma kompetens t ex för att samordna skriv
ningar. Samarbete med andra grupper kan vara nödvändigt men är sekundärt
(t ex slöjdlärare) eller något som kan vara positivt i den bemärkelsen att det kan
lindra en besvärlig situation (t ex speciallärare och elevassistent). Samarbetet
med föräldrarna kan också föras till den senare gruppen.

Att vara sekreterare
Sekreterare är en vanlig kvirmlig yrkesbenämning. Det kan irmebära olika typer
av uppgifter och vara mer eller mindre kvalificerat. Karin är en välutbildad,
kvalificerad sekreterare med många års erfarenhet. Hon säger att hon "ger
service åt herrarna" vilket inberäknar flera chefer på hermes företag. Hon skri
ver maskin, även efter diktafon, sköter alla tjänsteresor dvs har ekonomiskt
ansvar och gör alla beställning t ex till utlandet, ansvarar för viss internutbild
ning som rör nya ting inom datasystem etc, har hand om vissa arrangemang vid
representation, svarar i telefon osv. Det rör sig om mycket praktiskt arbete.
Bakom sig har hon studentexamen och en nästan färdig akademisk utbildning i
språk.
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När hon började sin anställning var de sammanlagt fyra sekreterare, men nu
är de en och en halv. Hon arbetar så gott som uteslutande med ordbehandlare
och därmed har både personal och tråkigt arbete sparats in. Nu är det alltså inte
lika mycket monotont arbete, men Karin skulle äudå önska att servicedelen
minskade, t ex maskinskrivningen som fortfarande kan ta upp till 30 procent av
arbetstiden.

Efter några är i arbetet känner hon sig väl inarbetad och tycker att de pro
blem som dyker upp är lätta att lösa. Hon känner att hon har förtroende och
kan planera sitt arbete fritt. Hon har ofta en deadline när en uppgift skall vara
klar, och hinner hon inte själv fär hon se till att någon annan utför den.

"Man måste visa att man kan och att man är att lita på"
När Karin började sitt arbete som sekreterare satt hon tillsammans med en annan
sekreterare i ett rum, och då kunde hon känna sig kontrollerad på ett otäckt
sätt. Personalavdelningen hade ögonen pä dem och bad dem t ex redovisa vad
de gjorde. "Vi kanske hade det för trevligt", säger Karin. Sedan dess har situa
tionen förändrats. Till sina arbetsuppgifter har hon fogat nya delar. Hon arbetar
mycket självständigt och känner att hon åtnjuter stort förtroende. Det här för
troendet har hon fätt arbeta sig fram till genom att visa att hon klarar av de
uppgifter som hon älagts.

Ännu mer utpräglat belyses denna process i ett par andra intevjupersoners
arbetshistorier. Maj är anställd pä ett företags ekonomiavdelning. Hon arbetar
med att upprätta bokslut. Hon bedömer att det tog ca ett är för henne att bli rik
tigt inarbetad. Pä avdelningen genomfördes en viss omorganisation och hennes
chef erbjöd henne att ansvara för ett eget omräde. Hon fick sex månader på sig
att visa att hon klarade av det. Det gick bra, och hon tycker nu att hon på bara
ett par är har utvecklats väldigt mycket. Hon känner att hon klarar av sitt arbete
bra, hon känner sig uppskattad, hennes självförtroende har ökat och hon känner
sig friare. Hon arbetar mycket självständigt och fär inte hjälp av någon annan.
I sitt arbete vänder hon sig till sin chef om det skulle uppstä problem eller om
hon vill ha gehör för nya ideer. Hon föredrar vid sammanträden de bokslut som
hon arbetat fram. I vissa yrken finns alltsä möjlighet till individuella presta
tioner, och det gäller att då fä en chans att visa att man är duktig och infriar
vissa förväntningar. Det ger belöningar i form aven bättre position och kanske
ett eget ansvarområde.

En liknade händelseutveckling beskriver Susanne, som arbetar med program
mering i en liten ADB-grupp pä sin arbetsplats. När hon fick den tjänsten kunde
hon inte programmera själv, men har sedan dess läst in 40 poäng ADB i en
högskolekurs samt gätt igenom internutbildning. Eftersom det bara är hennes
chef som ocksä kan programmera pä företaget, är det med honom hon fär
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diskutera om det behövs. Hon arbetar mycket självständigt, ofta rör det sig om
projekt som tar en till två månader att genomföra. Hon har alltså fått visa att
hon klarar av sina arbetsuppgifter och hon menar att det är viktigt att man gör
det, likaså att man visar att man är att lita på.

De här kvinnorna exemplifierar en viss typ av kontorsarbete där de inlem
mats en bit upp i hierarkin, och det för också med sig att arbetsresultatet blir
direkt knutet till dem själva och inte till en grupp. De tillhör visserligen en
grupp, men arbetsdelningen inom gruppen är klar och det samarbete som exi
sterar riktar sig mot chefen som vill vara förvissad om att deras arbete fungerar.
Det innebär inte automatiskt att de är inne i en administrativ karriär, men ett
par av kvinnorna - ekonomen och programmeraren - är medvetna om att det
finns möjligheter till avancemang, kanske på något annat företag.

Ökad professionalism och samarbete utifrån en bestämd position
Vad är det då som är det gemensamma draget i dessa kvinnors arbetsinnehåll
och arbetssituation? Vilken typ av arbetsorganisation uttalar de sig indirekt för
genom att beskriva olika samarbetsrelationer? Kort kan svaret sammanfattas
med att de är medvetna om att de har yrkeskunskaper, kunskaper som de anser
är till nytta, och de strävar efter en arbetssituation där de kan utnyttja dem maxi
malt. De ser också att de kan utvecklas inom sitt yrkesområde och därmed öka
sin professionalism. De har etablerat sig på mellannivå eller något högre i den
hierarkiska arbetsorganisationen, och där inrättar de sig i en mindre grupp
genom att utveckla bra samarbetsformer, eventuellt med dem som har samma
position eller på ett specifikt sätt med sin närmaste chef. Samarbete i en vidare
krets är av osäkrare slag och verkar inte vara något som de eftersträvar utan är
bara nödvändigt ibland.

Det kan tolkas så att de har varit tvungna att bevisa sin kompetens och skick
lighet gentemot dem som direkt berörs av deras yrkesinsatser, t ex elever eller
patienter, liksom gentemot en mindre grupp kolleger och närmaste chef. Sin
position har de byggt upp efterhand. De prioriterar relationema i denna mindre
grupp framför mer utåtriktade kontakter. De prioriterar det de själva uppfattar
som käman i sitt arbete. Orsaken är ocksä att de i varje situation mäste bygga
upp sin position från scratch därför att de som kvinnor inte har någon naturlig
auktoritet. Även om det t ex meritmässigt pä läng sikt skulle gynna dem att ha
ett vidgat samarbete eller en bredare kontaktyta riktar de in sig pä att etablera
sig steg för steg, och det bredare samarbets- och kontaktskapandet fär stä tillbaka.

Det gäller alltsä att skapa ett bra plattform innan man kan vidga sitt arbete.
Mona uttrycker detta mycket tydligt när hon förklarar att hennes mäl är att fä
en egen lägstadieklass, och när hon väl har den tror hon att ett gott samarbete
med andra lärare kan vara berikande. Hennes situation som vikarie och resurs-
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larare i åtta olika klasser ar föga utvecklingsbar. Hon måste ratta sig efter de
andra lamma, ett samarbete på ensidiga villkor. Kvinnorna med pedagogiskt
arbete prioriterar att bli skickliga i sin egen undervisning. Kontakter och sam
arbete med andra larare, föraldrar osv tar tid och kraft ifrån detta men kan
vara nödvandigt. Doris ar t ex besllimd i sin uppfattning att det lir brister i hem
men och hos föraldrama som förebilder, som gör att så många barn ar så
omogna. Detta måste kompenseras med extra resnrser i klassrumssituationen.
Kontakten med förlildrarna nämner hon inte mycket om, men de inraknas nar
hon pekar på lliraryrkets nackdelar med förberedelser och samtal på kvallarna.
Föraldrakontakten kan upplevas som något direkt belastande. Ann-Margret.
som lir förskollarare, sager att man skall vara trevlig mot föraldrarna och det
kanns svårt att saga sådant till dem som kan uppfattas negativt. Hon menar också
att föraldrarna lir dåliga på att engagera sig i verksamheten. De kommer inte
med ideer och uppslag. De utnyttjar nastan aldrig ratten att vara lediga för att
vara med barnen på daghemmet. Det finns också föraldrar som "bara kraver
och kraver, alltid ar det något".

Det finns alltså en del som pekar på att dessa kvinnor föredrar att arbeta i en
liten grupp. Detta kan exemplifieras med Susannes erfarenheter. Hon har som
programmerare fått visa att hon klarar av sina arbetsuppgifter både genom att
studera vid sidan om arbetet och genom egen skicklighet. Hennes chef ar hennes
basta samarbetspartner och hon sager att hon inte saknar fler kontakter. Dock
måste hon ha kontakt med dem som besrnller uppdrag av henne. men det ser hon
inte som något positivt i sig. Hon tycker att beställarna lir okunniga och har svårt
att tala om vad de vill ha gjort. Dlirtill ar de ofta stöddiga och vill inte erkanna att
de inte förstår sig på det hela, vilket Susanne menar kan bero på att hon lir kvin
na och att de som beställer ar man och arbetsledare eller chefer av något slag.

I de har exemplifieringarna framgår att kvinnorna inte upplever samarbete
med vissa kategorier, utöver den mindre grupp de ingår i, som fruktbarande,
och att en orsak ar att de inte kanner sig respekterade eller upplever sig vara
auktoriteter eller i varje fall liksllillda parter. Då fungerar inte samarbetet och
de efterstrlivar heller inte att utveckla det. De prioriterar det som de sjalva an
ser vara viktigast. I karriarMnseende kan detta beteende vara Mmmande.

Pressat tidsschema och prestationskrav
Stress kan ha många olika upphovsklillor och upplevelserna av stress lir indi
viduellt betingade. Det i arbetsmiljön som dessa kvinnor pekar ut som stressigt
har ofta någon anknytning till tid, brist på tid. Till detta ar då också kopplat en
prestation som skall utföras. De visar emellertid genom sina berattelser hur en
stressituation kan vandas till en situation de beMrskar. Att inte vara stressad ar
namligen att ha kontroll över sin situation.
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Kvinnorna inom vårdyrkena, som läkare, sjuksköterska, laboratorieassistent,
talar alla om patientströmmen som något stressigt. Det är ett måste att hinna
med alla patienterna, antingen man arbetar på en mottagning där varje patient
har fått en tid eller dit patienter själva söker eller hänvisas. Anita, som är läkare,
är medveten om att hennes avdelning av tradition bokar in många patienter vid
mottagningen. För henne gäller det att hinna ställa rätt diagnos och avväga hur
omfattande undersökning hon bör göra, inte bara för att spara tid utan för att
inte inge patienten en onödig sjukdomskänsla. Hon måste alltså arbeta under tids
press och kunna prestera ett kvalificerat arbete. Detta tycker hon är stressigt
och bemöter det genom att lära sig ännu mer inom sin specialitet. Jenny, som
är sjuksköterska vid en jourmottagning, är i en liknande situation. Dit ringer
eller kommer många akut sjuka människor, och det är Jennys sak att avgöra om
de t ex måste genomgå en läkarundersökning eller om hon kan ge dem goda råd
per telefon. Vid en mycket stor anhopning av hjälpsökande måste hon i telefon
kunna sortera, vilka hon skall rekommendera att komma omedelbart och vilka
som kan vänta några timmar. Genom erfarenhet och kunskap har hon lärt sig
behärska den här beskrivna situationen.

Prestationskravet kan vara minst lika tydligt, men tidshorisonten längre, på
arbetsuppgifter som är av administrativt eller utredande slag. Både Maj och
Susanne har varit i den situationen att de erbjudits mer kvalificerade arbetsupp
gifter för att efter en period visa att de behärskar dem. Maj fick sex månader
att arbeta in sig på ett område och erhöll sedan det som sitt särskilda ansvar.
Susanne hade när hon började sin tjänst inte riktig erfarenhet av att program
mera, men erövrade efterhand både teoretisk och praktisk kunskap inom om
rådet. En viss typ av stress kan alltså vara kopplad till bristande yrkeskunnan
de, för kort erfarenhet eller helt enkelt till att man är nybörjare.

Det är emellertid inte alltid så att mer erfarenhet kan avvärja en tidspressad
arbetssituation. Gun, som är laboratorieassistent, får ta emot patienter som hän
visas till laboratoriet för provtagning. Av erfarenhet vet hon och hennes kolle
ger att det t ex kommer flest patienter på måndagar och tisdagar. Personalan
talet är avpassat efter detta. Gun menar att det är viktigt att patienterna inte får
vänta, eftersom de får vänta så mycket på andra håll på sjukhuset. Därför är det
nödvändigt att det alltid finns personal som tar hand om dem. Personalen måste
alltså avlösa varandra vid kafferaster och middagsraster, vilket i sin tur för med
sig att alla aldrig kan samlas på en gång för att diskutera vissa angelägenheter.
Det ställer krav på solidaritet inom personalgruppen. I en grupp som arbetar
under pressade förhållanden uppstår lätt problem. En kvinna berättar att hon
tror att en av hennes kolleger, som är sjukskriven för ryggskott, troligen mår
dåligt psykiskt beroende på att gruppen inte fungerar bra. "Det är stressigt och
det blir lätt någon som blir hackkyckling, någon som inte hinner med och så
skyller man på den."
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Att i sitt arbete komma andra människor nära är på gott och ont. Det kan bli
arbetsamt och stressigt att vara mycket känslomässigt engagerad. Emma, blivan
de behandlingsassistent, säger att hennes arbete kan bli jobbigt, eftersom man
måste ge så mycket av sig själv. Det handlar också om att orka med ett starkt
engagemang. De som är ltirare tog också upp detta bl a genom att tala om det
problematiska med att fostra andras barn på dagarna och sina egna på efter
middagar och kvällar. Läraryrket rymmer också andra stressituationer. Det kan
vara att hinna med läroplanen, att sätta rättvisa betyg, att inte hinna prata med
sina kolleger, att tvingas lägga ner för mycket tid på samtal och instruktioner
till extralärare, elevassistenter och föräldrar, att aldrig känna sig ledig då även
kvällarna måste användas till förberedelser och samtal. Att arbeta med barn på
ett daghem har likheter med att arbeta i den obligtoriska skolan både vad gäller
engagemang i andras och egna barn och i problem med föräldrakontakten. För
skollärarna upplever de gemensamma måltiderna med barnen som stressiga, då
de både skall hjtilpa barnen och hinna äta själva. Ljudnivån kan också upplevas
som alltför hög när det är många barn, och det är också stressigt på vintern att
hinna hjälpa dem att klä på ytterkläderna. Det är lätt att få ont i ryggen om
man går och bär på barn. Mycket i lärarnas uppräkning av stressfaktorer och
problematiska situationer anknyter till tidsbrist på det viset att de känner sig
otillräckliga att hinna med alla sina elever så som de skulle vilja. De förhindras
därigenom att prestera det i yrkeskunnandet som de främst framhåller, näm
ligen kunskapsfönnedlingen.

Vem behöver eget rum eller eget skrivbord?
Arbetsnppgifternas karaktär avspeglas också i de synpunkter de intervjuade
kvinnorna har på den fysiska arbetsmiljön. Även om inte deras yrken i sig för
knippas med kontorsarbete, finns det inslag i arbetsuppgifterna som är av ad
ministrativ karaktär och därför behöver utföras vid ett skrivbord. Läkare och
sjuksköterskor har t ex administrativa arbetsuppgifter. Lärare har förberedelse
arbete eller efterarbete som är av skrivbordskarakltir. Arbetsplatsens rumsliga
utfonnning har emellertid inte utgått från att förhållandena faktiskt är sådana
och för flera intervjupersoner är frågan om eget rum, eget skrivbord etc ak
tuell i en diskussion om arbetsplatsens fysiska miljö.

Tillgång på arbetsrum och dess utseende avspeglar i hög grad hierarkin i
arbetsorganisationen. På det sjukhus där de intervjuade kvinnorna arbetar, är
det t ex så att klinikchefen och de två biträdande överltikarna har eget rum med
egen toalett. Lmgre ner i hierarkin får man dela på arbetsrum eller har inga
arbetsrum alls. En orsak till detta är att antalet ltikartjänster underskattades när
sjukhuset planerades. Det byggdes heller inte några väntrum, eftersom filosofin
var att patienterna inte skulle behöva vänta. Väntrum har man emellertid fått in-
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rätta i efterhand. Personalutrymmena däremot har man inte kunnat göra mycket
åt.

Fördelningen av rum sker alltså uppifrån och ner i hierarkin. Anita som är
underläkare behöver ett arbetsrum och ett eget skrivbord för att t ex kunna läsa
facklitteratur. Själv anser sig Anita gynnad i detta avseende, eftersom hon och
en kvinnlig kollega delar ett rum och har var sitt skrivbord. Rummet fungerar
också som mottagningsrum och omklädningsrum. De är lovade ett nytt rum som
inte Eamtidigt behöver vara mottagningsrum, dock blir det fönsterlöst. Hon jäm
för sig med de manliga underläkarna på avdelningen. De är sex stycken och delar
ett arbetsrum.

Förutom att hierarkierna styr rumsfördelningen är vissa arbetslokaler gamla,
allmänt undermåliga och svåra att avpassa till den verksamhet som skall bedri
vas i dem. Jenny, som i sitt sjuksköterskearbete tar emot många samtal från oro
liga människor, önskar att hon kunde sitta i lugna och ro och besvara dem. Det
skrivbord hon sitter vid är emellertid placerat vid en passage vilket stör tele
fonsamtalen. Stör gör också det kompressordrivna, brummande kylskåpet med
medicinförrådet som står strax intill. Dessutom är lokalerna lyhörda t ex hörs
det ut från det rum där patienterna samtalar med läkaren. "När någon politiker
råkar ut för att sitta där blir det kanske ändring."

Det är inte bara fråga om en hierarkisk fördelning av rum samt generellt sett
dåliga arbetslokaler, utan också om vem som anses behöva eget rum eller skriv
bord och om kvinnorna själva påtalar detta behov. Gun har en arbetsledande
fnnktion. Hon förfogar inte över något arbetsrum eller skrivbord. Hon gör
heller inte anspråk på att ha ett eget rum och hon tycker heller inte hon behöver
ett eget skrivbord enbart för arbetets skull. "Om man lägger sina papper någon
stans blir det ens egen lilla hörna." Eftersom hon arbetar en del i facket har hon
papper även för det ändamålet och dem bär hon med sig i plastkassar eller för
varar hemma. Därför anser hon sig behöva ett eget skrivbord på arbetsplatsen
men har aldrig fört fram det som krav.

Det finns en ambivalens i förhållandet till behov och krav på eget arbetsrum
eller skrivbord bland de kvinnor som t ex arbetar i vården men ändå har ad
ministrativa arbetsuppgifter. Det behov de uttalar är att kunna få sitta i lugn och
ro vid ett skrivbord när arbetet så kräver, och de vill ha en egen plats för sina
papper. Oviljan att framhålla behovet av ett eget skrivbord hänger synbarligen
ihop med att de inte uppfattar de administrativa arbetsuppgifterna som kärnan i
sitt arbete. Administration är delvis något nödvändigt ont. Det är inte primärt
även om de får lägga mycket tid på det, och därför vill de heller inte manifes
tera det i fysiska symboler.

Måhända finns detta också inbakat i lärarnas inställning till egna arbetsrum
och skrivbord. På skolor är det vanligt att lärarna har ett gemensamt lärarrum,
eventuellt med egna skrivbord. Där kan vara trångt, men genom att få lärare
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är där samtidigt kan det ändå erbjuda möjlighet till förberedelser. De kvinnliga
lärare, som iutervjuats här, är emellertid inställda på att hämta sina barn efter
lektionspassen på eftenniddagen och förlägger till stor del förberedelserna till
kvällen hemma i bostaden. Bristen på arbetsrum och skrivbord erbjuder dem
också frihetsgrader, som är viktiga för kvinnornas möjligheter att vara flexibla
i sina arbetstider. Doris som är mellanstadielärare tycker dock att hon skulle
behöva en egen arbetsplats både för att hon är skolbibliotekarie och för att hon
handleder lärarkandidater. Nu använder hon klassrummet. "Men så här har det
alltid varit så på något sätt föreställer sig inte folk att det kan vara annor
lunda." - "Det har med vår låga status att göra."

Vissa andra yrken har emellertid en typiskt kontorsprägel, och det egna
arbetsrummet och framför allt skrivbordet är en självklarhet. Maj sitter i ett
långsmalt rum, liksom de flesta andra på hennes kontorsavdeining, och hon
tycker att en av fördelarna med rummet är att det har ett fönster. Alla arbets
rum har nämligen inte det på hennes arbetsplats. Däremot tycker hon inte om
att det också är fönster ut mot korridoren så att folk kan titta in på henne. Hon
är även bunden till sitt arbetsrum genom att hon förväntas vara anträffbar och
får t ex inte gå iväg och dricka kaffe. Kaffe säljs från en ambulerande vagn. Hon
äter också ofta sin lunch vid skrivbordet. Det finns en matsal där personalen
kan köpa mat, men inte någonstans där de kan äta medhavd matsäck. Eftersom
många kvinnor i likhet med Maj vistas i sina arbetsrum hela dagarna har det
stor betydelse för dem hur rummet ser ut. Det handlar inte nödvändigtvis om
möbler och gardiner etc utan som i Majs fall om vilka frihetsgrader som finns
inbyggda. Fönstret utåt naturen minskar känslan av bundenhet, medan fönstret
mot korridoren förstärker den genom de kontrollmöjligheter det erbjuder.

Sammanfattningsvis är det egna arbetsrummet och det egna skrivbordet en
spegel av hierarkierna och den enskilda individens status på arbetsplatsen. Det
finns en kollektiv medvetenhet om detta. Kvinnorna inom vården och skolan
strävar emellertid inte efter att markera sin status på detta sätt och de har också
andra bedömningar av vad som är viktigt i arbetsinnehället, vilket de demon
strerar genom att inte låta sig fångas i skrivbordets uppfordringar till admini
stration. Inte heller kvinnorna med avskilt arbetsrum och skrivbord som natur
ligt arbetsredskap yttrar sig om rummet som symbol för status eller makt. De
för däremot fram funktionella aspekter på de arbetsuppgifter som de skall ut
föra och hur de som personer kan kontrolleras.

Upplevelse av arbetssituationen

I detta avsnitt behandlas tematiskt hur kvinnorna i mellanskikten upplever sitt
arbete; vad det är som gör att de når arbetstillfredsställelse. Det tar upp hur
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kvinnorna ser på sig själva i förhåliande till hur de värderas yrkesmässigt och
lönemässigt. Deras inriktning på framtiden som eventueIia arbetsledare/chefer
och som ännu mer kompetenta yrkesmänniskor behandlas också.

Att göra nytta, utvecklas ochfå uppskattning
"Jag trivs mycket bra. Arbetet är mycket intressant. Det bästa är att få förkovra
sig, kunna bota många, känna att man gör nytta och det goda samarbetet med
koliegerna. Jag skulle vilja lägga ner mer tid på det. Man tjänar bra. Det be
tyder också en del." Detta är Anitas omdöme om sitt arbete som läkare. Hennes
uttalande är rikt på det viset att det finns många faktorer som hon upplever
positivt. Andra kvinnor i mellanskiktspositioner tar upp liknande faktorer i sin
motivering till varför de tycker om sitt arbete. Oavsett om de har administra
tivt arbete, vård- och omsorgsarbete eller pedagogiskt arbete, pekar de ut inne
håliet i arbetsuppgifterna som något mycket centralt.

Det innebär för det första att de förväntar sig att verkligen få komma in i sitt
rätta yrke. Att inte få arbeta med det man tänkt sig eller något likvärdigt åter
verkar på arbetsmotivationen. Mona, som utbildat sig till lågstadielärare men
som inte fått någon klasslärartjänst utan är fast anställd som vikarie, tycker att
hennes situation är något tröstlös. Framtidsutsikterna är också dystra. Gun är
laboratorieassistent men har utbildat sig till vårdlärare. Dock har ingen tjänst
inom hennes specialitet utannonserats i Kristianstad. Hon tycker att arbetet som
laboratorieassistent börjar bli enformigt och vill ha en förändring till stånd.

De kvinnor som kommit in i sitt yrke säger sig vara nöjda med den karaktär
arbetsuppgifterna har. Särskilt framhåller de arbetsuppgifter som upplevs som
meningsfyllda i ett större sammanhang, som är utvecklingsbara och som de kan
få någon typ av positiv respons på. Med arbetsuppgifternas karaktär menas då
t ex att tycka om att arbeta med siffror och lösa problem (ekonom, program
merare), att undervisa (lärare) eller att tycka om att kunna hjälpa och bota and
ra människor (läkare, sjuksköterska).

Meningsfyllt i ett större sammanhang anser t ex Doris att hennes arbete som
mellanstadielärare är. "Det är ett viktigt arbete - det handlar om barnen, det upp
växande släktet." Uttalanden som "att kunna bota människor", "att kunna göra
bra operationer", "att kunna ge folk goda råd och lugnande besked", "att jobba
med dem som behöver mest hjälp", "att göra nytta" är andra exempel som speg
lar tillfredsställelse och meningsfylldhet.

Att arbetsuppgifterna är utvecklingsbara är en kvalM i sig som har stor be
tydelse, i varje fall på sikt. Dessa kvinnor har höga ambitioner på att få använda
sina yrkeskunskaper och i det ligger också att lära sig ännu mer. Efter kanske
flera år i samma fack har de övervunnit all nybörjarkänsla, känner sig rutine
rade och behärskar sina arbetsuppgifter. Då om inte förr eftersträvar de möj-
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ligheterna att vidareutvecklas. Karin, som arbetar som sekreterare, visar i sin
arbetshistoria att mycket har skett inom hennes yrkesområde, och själv känner
hon sig mogen för att arbeta mer självständigt och mindre serviceinriktat än
vad hon nu gör. Också de kvinnor som har kortare yrkeslivserfarenhet framhål
ler möjligheterna att förkovras som en positiv faktor.

Att känna att man gör nytta i arbetet är ofta kopplat till någon form av re
spons på det man åstadkommer. Det blir en belöning och det stimulerar till
vidare ansträngningar. Positiv respons förväntas komma inifrån organisationen.
Det är lättast att uppfatta beröm om chefen eller arbetskamraterna uttalar det
högt. Det kan emellertid också vara som Jenny säger "att sånt känner man på
sig". Flera kvinnor menar att de "känner" att deras arbetskamrater och chef
tycker att de gör ett bra arbete och att de "kälmer" sig uppskattade. Maj berättar
att hon fick en tankeställare när hon åhörde ett samtal, där de inblandade ironi
serade över att kvinnor så gärna vill ha beröm. Hon bestämde sig då för att så
dan skulle hon inte vara och väntar nu inte på beröm utan iakttar andra tecken
på gillande och ogillande. Positiv respons kan också komma utifrån. På den
punkten är särskilt kvinnorna i vårdarbete samstämmiga. Patienternas tacksam
het och att känna sig uppskattad av dem skänker stor tillfredsställelse. "Man får
sin belöning när man ser att det börjar hända något med folk. Det kan vara små,
små saker", menar en kvinna som är blivande behandlingsassistent. Liknande ytt
randen fåller lärarna. "Belöningen är när eleverna presterar bra. Det kommer
fram vid de gemensamma skrivningarna vi alltid har och också vid de centrala
proven. Har man en bra klass och den skriver dåligt blir man besviken", säger
en gymnasielärare.

Att känna att man gör nytta, att man kan utvecklas i sitt arbete och att få upp
skattning i någon form för det man gör är alltså mycket viktigt. Dessutom kan
arbetet vara självständigt och fritt - något att värna om. Samarbetet med kolle
gerna kan vara särskilt värdefullt. Är det dessutom bra betalt är det ännu bättre.

Lön i förhållande till kompetens
Den enda som tycker att hon har en bra lön är Anita som är läkare. De andra
kvinnorna anser att deras lön är för låg, särskilt med tanke på den yrkeskunnig
het de faktiskt besitter och hur betydelsefullt deras arbete är. Ann-Margret
menar att förskollärarnas löner borde vara högre eftersom de har en så viktig
uppgift, nämligen att ansvara för barnen och samhällets framtid. Den uppfatt
ningen delar hon med andra som arbetar med barn, men också med dem som
arbetar med människor överhuvudtaget. Jenny anser t ex mycket bestämt att
sjuksköterskorna är underbetalda, vilket också andra grupper kan vara, men
hävdar att det är sjuksköterskorna som står närmast i tnr för ett lönelyft. Gun
som är laboratorieassistent har samma uppfattning och kommenterar sitt fack-
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förbunds krav med: "Det ~r nödv~ndigt att betala yrkeskunnigt folk. SHSTFs
krav ~r riktiga. Folk vill inte l~ngre jobba inom vården."

Utan att direkt j~mföra sig med någon grupp har dessa kvinnor genom
gående en uppfattning att de har för låg lön. Till det kan l~ggas att de anser att
löneutvecklingen har varit ogynnsam. Doris stryker t ex under att en folkskol
l~rare hade mycket b~ttre lön på 1950-talet ~n vad en mellanstadiel~rare har
idag. Hon försllirker det påståendet med att j~mföra med lågstadiel~ramas löner
och anser att dessa båda gruppers löner har n~rmat sig varandra, medan det ~r

ett stort hopp till högstadiel~rama. Hon anser att det hoppet inte ~r riktigt be
fogat med tanke på att högstadiel~rama har flirre undervisningstimmar samt inte
behöver engagera sig i den "sociala biten" hos eleverna.

N~r dessa kvinnor diskuterar sina löner gör de snarare j~mförelser med and
ra yrkesgrupper uppåt i hierarkin ~n nedåt. Nedåt i hierarkin anser de att det
bör finnas en skillnad med tanke på den utbildning och kompetens de besitter.
Uppåt i hierarkin har de sj~lvförtroende nog att respektlöst ifrågas~tta om skill
naden ~r ber~ttigad. De vågar göra j~förelser och resultatet kan v~cka deras
vrede. Karin som ~r sekreterare med akademisk utbildning och mångårig er
farenhet anser att det ~r or~ttvist, att de nyanst~llda teknikerna utan yrkeser
farenhet på hennes arbetsplats får högre lön ~n hon sj~lv. "Även småparvlarna
som kommer helt nyutexaminerade och utan praktik får högre lön." Hon ~r

medveten om att det finns en konkurrens om t ex civilingenjörer som gör att
deras löner drivs upp. Susanne ~r som programmerare inne på ett mansdomi
nerat arbetsllilt, och hon anser att hon har l~gre lön ~n manliga programme
rare enbart för att hon ~r kvinna. Att vara övertygad om att man arbetar med
något viktigt i samh~llet och som grund ha en gedigen utbildning och d~rtill

praktisk yrkeserfarenhet skapar sj~lvtillit. Den inneb~r att dessa kvinnor vågar
j~föra sig både med yrkesgrupper som finns ovanför dem i hierarkin och med
yrkesgrupper som arbetar inom helt andra områden. Resultatet av dessa j~m

förelser blir att de anser sig sj~lva vara undebetalda i förhållande till den kompe
tens de besitter.

"Yrkesrollen kräver att man är på ett visst sätt"
Kvinnorna i mellanskiktsyrken anser inte att de sj~lva blivit utsatta för dis
kriminering i arbetslivet, men alla ~r ense om att det förv~ntas av dem att de
skall "vara på ett visst s~tt:' De upplever att de har många förv~ntningar på sig.
De har också uppm~rksammat att kvinnor l~tt s~rbehandlas, vilket de ibland ut
trycker med att män favoriseras. Några har lagt m~rke till att kvinnor som kom
mer in på mycket mansdominerade områden har en s~rskilt utsatt position.

"Jag har en yrkesroll som inneb~r att jag måste vara korrekt. Man måste t ex
v~lja sina ord och tala v~lvårdat. Man bör kl~ sig korrekt och d~rför har jag
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ofta dräkt." Så beskriver en kvinna sin yrkesroll som ekonom på en större
arbetsplats. Arbetsplatsens allmänna karaktär och hennes personliga arbetsupp
gifter färgar av sig på hennes yrkesidentitet. Detta kommer igen inom andra
yrkesområden, och Jenny säger t ex att man som sjuksköterska bör vara en
arbetsledartyp och kunna organisera och delegera. Mot patienterna skall man
inge trygghet och stå för sin yrkesskicklighet. En annan kvinna kompletterar
denna beskrivning och menar att hon som arbetsledare känner kraven från sina
närmaste medarbetare, att hon skall vara lugn och diplomatisk och känna till
allt samt föra informationen vidare. Hon bör inte bli arg och skälla, men det
har hänt att hon har gjort det fastän hon anstränger sig att uppträda lugnt.

Det kan vara påfrestande att uppfylla förväntningar, och Ann-Margret anser
att hon som förskollärare har olika typer av förväntningar på sig. Hon skall
vara trevlig mot barnen och föräldrarna men också arbetskamraterna och mot
representanter för kommunen. "Det kan kännas svårt att säga negativa saker."
Vissa dagar säger Ann-Margret ändå vad hon tycker. Det är alltså inte alldeles
enkelt att leva upp till en yrkesroll, särskilt om den innebär att man inte har
möjlighet att ge utlopp för aggressioner.

Kvinnorna är medvetna om de krav och förväntningar som de bör leva upp
till i sitt yrke. De beskriver dem och menar att det inte behöver skapa några
konflikter, men förutsättningen är att de inte bryter mot de normer som finns
uttalade eller outtalade. En läkare säger: "Det förväntas att man skall tycka att
jobbet är roligt. Man får inte vara sur. Får man en svår uppgift skall man ta
det som en uppmuntran, att de tror på en. Man skall själv erbjuda sig att ställa
upp på vikariat om någon kollega blivit sjuk, utan att sucka." Detta är hon helt
klar över och har anpassat sig till. Marta är lärare och har heller aldrig känt sig
direkt diskriminerad. Hon har ett bra samarbete med sina manliga kolleger men
är ändå medveten om att hennes och deras villkor är olika. De manliga kolle
gernas privata situation uppfattar hon som mindre betungande, och ett tecken på
detta är att de alltid hinner rätta skrivningar snabbt.

Det är oftast i anknytning till rollen som mor eller blivande mor, som kvin
norna upplever att kvinnors och mäns villkor skiljer sig åt. "Att vara kvinna och
kunna bli med barn och gå ner i tjänst är besvärligt. Vi ställer till problem."
Flera kvinnor har erfarenhet av att arbetsgivaren vid anställningsintervjuer
frågar om de har barn eller skall ha fler. "Om en kvinna i 25-årsåldern söker
jobb frågar de helme om hon ska ha barn. Att inte ha barn är en nackdel. Då
tror de att man snart får barn." Barn är alltså något som kan vara en belastning
i yrkeslivet om de kommer vid fel tidpunkt. Därför anstränger sig en del kvin
nor för att deras frånvaro inte skall märkas. "När jag är borta försöker jag fixa
det så det ska bli så smärtfritt som möjligt. Jag lägger lappar. Jag vill inte att
man ska kunna säga att det är problem med kvinnliga lärare."
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En del kvinnor upplever alltså att kvinnor och mäns villkor på arbetsmark
naden är olika. Skillnaden kan återföras till den privata situationen, där kvinnor
na uppfattar att de har den tyngre uppgiften. Skillnaden kan emellertid också
återföras till arbetssituationen, där särbehandlingen av män uppfattas som en
favorisering. Följande citat belyser denna problematik. "Killar backas upp. Man
lyssnar mer på killar. Det gör t ex klinikchefen. Killarna lyfter sig själva upp
å!." - "Män kommer lättare fram. De har större självförtroende. Det är en kom
plott mellan männen. De backar upp varandra." Favoriseringen av män kan
understundom ta sig uttryck i att kvinnor överhuvudtaget inte kommer ifråga.
Några har lagt märke till att det händer att kvinnors ansökningshandlingar sor
teras bort mycket snabbt utan att egentligen prövas. Vissa tjänster som uppfattas
som kvinnosysslor har inga karriärvägar. Likaså har de iakttagit hur besvärligt
kvinnor kan få det när de arbetar ensamma i en manlig grupp. "Det är jobbigt
för kvinnor som har tekniska jobb. Tjejer har fått gå internkurser för att inrik
tas på ett speciellt jobb, ruen det har inte fungerat, så de har fått gå tillbaka till
sina gamla jobb. Det finns män som anser det fömedrande att jobba med kvin
nor. Det var två tjejer (ingenjörer) på samma avdelning, men när en slutade
blev det för jobbigt för den andra."

Inte alla men flera kvinnor anser alltså att kvinnor och män inte har samma
villkor på deras arbetsplats. Skillnaderna hänförs ibland till privatlivet, där
moderskapet pekas ut som en belastning för kvinnor. Skillnaderna hänförs
också till att männen mer eller mindre favoriseras i arbetet. Det är positivare
än att säga att kvinnor diskrimineras. På en del arbetsplatser skapar formella
och informella regler en arbetsmiljö som är en mansvärld, där kvinnor ibland
accepteras som jämlikar men oftast då i särskilda kvinnosysslor. Ibland är denna
mansvärld så sluten att kvinnor stöts ut.

"Jag kan tänka mig att bli arbetsledare - inte chef'
Den här gruppen kvinnor har ofta ett arbete som innebär att de inom vissa
ramar relativt självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter. Andra har efter
hand erövrat en relativt självständig position. Inom administrativt arbete eller
utredningsarbete kan man genom att visa sig lämplig få mycket självständiga
arbetsuppgifter. Några har arbetsledande uppgifter t ex en sjuksköterska eller en
lärare som handleder lärarkandidater. De upplever på intet sätt att de utövar ett
chefskap och chefskap som sådant syns dem främmande. "Jag förknippar en chef
med någon som är tyngd av ekonomiskt ansvar. Det vill jag inte bli", säger en
kvinna som däremot kan tänka sig att bli arbetsledare. Det innebär för henne
att hon kan fortsätta att utvecklas i de arbetsuppgifter hon redan häller på med.
Anita, som är läkare, intar samma ståndpunkt när hon säger att hon vill fort
sätta att syssla med sjukvård, inte tvingas gå på sammanträden och ha vassa arm-
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bågar för att hävda klinikens intressen. Inför frågan om de kan tänka sig att
själva bli chefer reagerar så gott som alla kvinnor med att helt skjuta den ifrån
sig eller skjuta beslutet framför sig genom att säga, att det är något som kanske
blir aktuellt när barnen blir större. De kan också tillfoga att det i så fall skall
vara på en liten arbetsplats. Den typ av chefskap de helst associerar sig själva
med är en arbetsledande befattning. Den kan uppfattas som en stimulerande ut
maning.

De har alltså en mycket ambivalent inställning till tanken på sig själva som
chefer men kan lättare se sig som arbetsledare. Det kan hänga samman med att
de har höga krav på sina egna chefer och är införstådda med att det är svårt att
leva upp till dem. Susanne säger t ex att om hon skulle bli chef någon gång
skulle hon bli en human chef, inte någon som hela tiden "jagar" folk. Hon anser

.att man måste ha respekt för att de som har ett mycket enformigt arbete behö
ver pauser så att de får tillfålle att prata med arbetskamrater. "Det viktigaste är
att jobbet blir gjort, inte när." En bra chef för dem är en person som kan utöva
sitt chefskap bra; kan organisera, har överblick, vågar fatta beslut, tar initiativ
etc. I det ingår också den personalvårdande funktionen dvs att kunna lyssna på
folk, reda ut konflikter, uppmuntra och skapa en god stämning. Detta synes vara
mer väsentligt än att chefen är den främste experten på sakområdet. Dock fram
hålls yrkesskicklighet som mer eller mindre en förutsättning, men lika ofta
nämns förmåga att samarbeta och lämna över ansvar.

Kvinnornas uppfattningar om chefskapet bottnar i erfarenheter av chefer på
deras egna arbetsplatser. Intrycken och omdömena därifrån är blandade. Bl a
omtalas ett par kvinnliga chefer, varav två föreståndare. I just de här två fallen
får den ena mycket kritik för att hon inte har fömåga att axla det organisatori
ska chefskapet. Den andra kommenteras inte särskilt. De flesta kvinnor har
manliga chefer. Några kvinnor är arbetsmässigt mycket beroende av sina man
liga chefer, och de egenskaper de framförallt uppskattar hos dem är när de visar
förtroende och överlåter ansvar på sina medarbetare. Ett gott samarbete med
chefer värdesätts högt. De kvinnor som i sitt dagliga arbete är mindre beroende
av sin chef framhåller däremot chefskapets organisatoriska innehåll. De exem
plifierar sin ståndpunkt med både skarp kritik av dåliga organisatörer och be
undran av personliga kvalifikationer.

Vidareutbildning och fördjupning
Att lära sig nya saker, att uppskattas, att känna att man gör nytta är alla viktiga
ingredienser i mellanskiktskvinnornas förhållningssätt till förvärvsarbetet. De
tycker att de kan sitt jobb, men de ser också utvecklingsmöjligheter både för
arbetsuppgifternas och för sin egen persons del. Alla kan konkret peka ut något
de skulle vilja göra och några är på väg att förverkliga dessa planer. För vissa
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har framtidsplanerna ganska lösa konturer medan en del har realistiska planer.
Det kan emellertid finns hinder för att de skall kunna genomföras.

För att börja med de kvinnor som har mer lnftiga planerna bottnar dessa i
att de börjar bli lite trötta på sitt jobb efter flera års arbete, och de funderar
fram och tillbaka på om de skall göra "något annat". Kanske dyker det upp en
chans som är lämplig att ta, och det skulle kunna innebära att man byter lärar
jobbet mot ett administrativt arbete. Det skulle kunna innebära att man får ett
nytt arbete i vilket man kan utnyttja den del i de aktuella arbetsuppgifterna som
känns mest stimulerande, t ex byta från sekreterare med ett brett register av
serviceuppgifter till en större specialisering på enbart instruktion och undervis
ning. Dessa förändringar uppfattas som mycket radikala av kvinnorna själva,
och de tänker på dem i samband med att de prövar tanken på en flyttning till
annan ort. Ett par kvinnor kan mycket väl tänka sig att flytta och då till en större
stad med bredare arbetsmarknad. Dessa kvinnor är inflyttare till Kristianstad i
vuxen ålder. Att flytta är emellertid komplicerat. Det handlar om en hel familjs
flyttning med arbete för kanske två personer och uppbrott från en invand miljö
inte minst för barnen. Det är en klart hämmande faktor.

Flera kvinnor har mycket konkreta planer som de troligen kommer att för
verkliga. Gun är laboratorieassistent men har också utbildat sig till vårdlärare.
Ännu har ingen tjänst som vårdlärare i hennes specialitet utannonserats i
Kristianstad, men under tiden tänker hon söka avdelningsföreståndartjänster.
En annan kvinna har i vuxen ålder läst ekonomi, vilket hon tycker har gett så
god utdelning i form av nytt arbete med stimulerande arbetsuppgifter och högre
lön, att hon planerar att fortsätta med högskolekurser inom sitt område. Jenny
har varvat studier och praktiskt arbete och är nu sjuksköterska med vidareut
bildning inom medicin men tänker, under förutsättning att hon kommer in på
utbildningen, också vidareutbilda sig till distriktsjuksköterska. Hon menar att på
1990-talet kommer mycket av vården att försiggå i hemmen och "då gäller det
att ha den rätta utbildningen för att kunna vara med och slåss om tjänsterna".
Dessa och andra kvinnor har alltså inom nuvarande arbetsuppgifter identifierat
olika utvecklingsmöjligheter och är på väg att utnyttja dem. Det innebär ofta
studier på teoretisk nivå som de tar sig an vid sidan av sitt ordinarie arbete.
För dem som arbetar inom vården erbjuder landstingen i vissa fall vidareutbild
ning med reducerad lön. Att börja studera på heltid med studiemedel är inget
realistiskt alternativ.

Dessa kvinnor har alltså kommit så långt i sina planer att de är i färd med
att förverkliga dem. Andra kvinnor befinner sig i fasen dessförinnan dvs har
pekat ut vad de skulle vilja göra men antingen kan det inte förverkligas eller så
är det något de skjuter på framtiden. Ann-Margret är förskollärare och känner
att hon och hennes kolleger inte blir så stimulerade som de skulle behöva vara.
Det finns möjlighet för dem att vara med på enstaka studiedagar kring ett visst
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tema, men bara en åt gången i personalgruppen får lov all delta. Därutöver är
det lärarkandidater som kommer med nya tankar och ideer. Hon efterlyser där
för ordentliga fortbildningskurser. Doris, mellanstadielärare, kan själv tänka sig
all gå vidare inom sill fack genom all själv någon gång i framtiden börja under
visa på lärarhögskolan. Under tiden utveckar hon sill specialintresse, som är
barnlitteratur, genom all delta i en studiecirkel. Mona kan på samma säll tänka
sig all vidareutbilda sig från lågstadielärare till speciallärare.

Alla kvinnorna har en flerårig utbildning bakom sig, och flertalet har skaffat
sig sin utbildning i omedelbar anslutning till den obligatoriska skolan. Några,
framför allt inom vården, har genomfört den i etapper och därvid växlat mellan
studier och praktik, från t ex sjukvårdsbiträde till undersköterska och därefter
till sjuksköterska. De är också personligen mycket positiva till en sådan studie
gång som de anser vara berikande. Det är ingen slump all de befinner sig där de
gör i arbetslivet. När de berällar om vad de hade för planer när de gick i skolan,
visar det sig att de redan då var inriktade på det yrkesområde som de nu be
finner sig i. Som regel har de också fåll ell goll stöd hemifrån. Flera av dem
har haft föräldrar som aktivt tryckt på sina döllrar, och inte sällan pekar de ut
sin far som pådrivare och särskilt betydelsefull när de gjorde sill utbildnings
val. Jenny ville t ex välja en praktisk gymnasielinje som alla hennes kamrater
gjorde men hennes far ingrep och tvingade henne all ta en teoretisk linje. Hon
grät en hel nall, men fadern styrde handfast och förhörde sig hos hennes lärare
om dollems möjligheter. Doris hade mycket tidigt tre alternativa yrkesval näm
ligen bonde, förfallare eller lärare. Hennes föräldrar hade en gård och pappan
var mycketlillerärt intreserat, och läste mycket för sina barn och uppmuntrade
dem till studier. Doris blev lärare.

Några kvinnor har först i vuxen ålder tillägnat sig kompetens för det yrke de
befinner sig i. En kvinna har skaffat sig en andra utbildning, då hon inte kunde
få arbete inom sitt första yrke i Kristianstad. Familjen flyttade till Kristianstad
p g a mannens arbete. En annan kvinna hade studentexamen och handelsutbild
ning i botten och har efter flera aktiva yrkesär läst vidare för att hon behöver
dessa kunskaper i sin nya tjäust. Även dessa kvinnor hade ett starkt stöd för ut
bildning från föräldrarna. Maj är i viss män ett undantag. Hon började arbeta
direkt efter folkskolan eftersom hon ville tjäna pengar. Hon gifte sig och fick
sä småningom barn och arbetade deltid i ell relativt okvalificerat arbete. När
barnen blev lite större bestämde hon sig att läsa in en treärig ekonomisk gym
nasielinje och har ocksä särskilt läst engelska. Hon har därigenom fäll en ny
kompetens och ett nytt yrke. Hon kommer frän ett hem utan utbildningstradi
tion. Annars är det vanligen sä att kvinnorna har föräldrar, framför allt fäder,
med en viss teoretisk utbildning eller fäder som varit arbetare och avancerat
till tjänstemän eller arbetsledare av nägot slag.
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Dessa kvinnor har alltså krav på att de skall vidareutvecklas och öka sitt
kunnande. Att lära sig och ha ambitioner har de som regel med sig från början
på ett eller annat sätt. De flesta har utbildat sig som unga och även fått stöd och
uppmuntran från föräldrarna, inte minst fadern.

Slutsatser: Dragning mot karriärlivsform med dold underordning
och inslag av protest

I livsformsteorin urskiljer sig karriärlivsformen som en variant av de livs
former som lönearbetet ger upphov till. Karriär!ivsformen har grnnddrag som
är motsatta lönearbetar!ivsformens. I karriärlivsformen är arbetet målet för de
insatser man vill göra i livet. Arbetet blir inte bara ett sätt förtjäna sitt uppe
hälle, vilket också är nödvändigt, utan kan liknas vid ett engagemang. Det som
ligger utanför arbetet, fritiden, inrättas så att detta engagemang understöds och
bekräftas. De intervjuade kvinnorna i mellanskikten har definitionsmässigt ett
lönearbete och underförstått förvärvsarbetar de för att få en inkomst. Men det
är så självklart att detta inte är något att orda om, utan deras tankar om för
värvsarbetetet, dess innehåll och hur de ser på sig själva i det sammanhanget
upptas av andra ting.

Mellanskiktens kvinnor är väl införstådda med att de har ett yrke och att de
äger utbildning och en erövrad kompetens. De ser betydelsen av sin egen arbets
insats i vid mening och har hög motivation för sitt arbete. Dock kan det behövas
en lång upplärningsperiod innan de kommer fram till denna visshet och börjar
känna sig säkra i sitt jobb. När de så har byggt upp en plattform höjs deras
ambitioner. De sneglar på andra jobb och funderar på vidareutbildning. Det är
lätt för dem att se sambandet mellan bättre yrkeskunskap och en ännu bättre
arbetsinsats.

De vill själva få planera och genomföra sina arbetsuppgifter och söker undan
röja störande moment. De kan konkret peka ut vad de vill förändra eller för
verkliga just i det jobb de har. De har mestadels ett visst utrymme för indi
viduella prestationer, och det gäller att visa att man är duktig och infriar vissa
förväntningar. Det är alltså viktigt att visa att man kan och att man är att lita
på. Det ger belöningar kanske i form av bättre position eller utvidgat ansvars
område.

Det gäller för dem att orka och hinna med ett starkt engagemang. De känner
sig också ofta stressade p g a tidsbrist i kombination med prestationskrav, och
deras recept för att motverka stressen är att skaffa sig förbättrade kunskaper.
Kunskaper är bokliga kunskaper men också bokliga kunskaper omsatta i prak
tiken. En stressituation kan på så sätt vändas till en situation som man behärs
kar. Att inte vara stressad är nämligen att ha kontroll över sin situation.
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Så långt i beskrivningen kan en karriärlivsform kännas igen. Men det finns
vissa motsägelsefulla drag. Om man verkligen är fångad av karriärens engage
mang strävar man uppåt i många olika avseenden. Kvinnorna ger sig inte helt i
kast med ett sådant sätt att vara. De skyr tanken på att bli chefer. Däremot kan
de tänka sig att bli arbetsledare, som de fortfarande uppfattar håller kvar kär
nan i arbetet. De eftersträvar inte makten och beslutsfattandet men de vill göra
bra jobb, bli kompetenta och i kraft därav få ett vidgat ansvarsområde. I sitt
kontaktskapande på arbetsplatsen strävar de först och främst efter att bli respek
terade av sina närmaste kolleger och sin chef. Att nå anktoritet i vidare kretsar
är mödosammare och får komma i andra hand. Det bredare revirskapandet, som
skulle kunna ge dem en skjuts i karriären, avstår de i förstone från. De söker
heller inte få sin ställning bekräftad med fysiska symboler. Men om dessa för
knippas med makt och de inte eftersträvar makt är det ett logiskt handlingssätt.
Utan vidare kan dessa kvinnor inte tillskrivas en karriärlivsform men de har
drag av den, och ju högre upp i hierarkin de befinner sig desto tydligare märks
det. Man kan diskutera om detta är karriärlivsformens kvinnliga variant eller om
detta är en mix av lönearbetarlivsformen och karriärlivsformen. I praktiken är
inte dessa livsformer varandras motpoler utan förekommer i en glidande skala.

Indirekt har framgått att kvinnornas samarbete sker med en liten grupp - i
vissa yrken flest kvinnor, i andra mestadels män. Att enbart arbeta med kvinnor
är ingen självklarhet och på olika sätt konfronteras de med män i sin yrkes
utövning. Om detta omsätts i de strategier som kvinnor enligt Hanne Haavind
tillämpar gentemot varandra (kap 4), blir bilden splittrad. Man kan känna igen
den första strategin, dvs att kvinnor söker uppträda som män och tar avstånd
från att kvinnor skall särbehandlas. Det handlar om att skapa individuella posi
tioner och klara av att konkurrera med män. I den bemärkelsen döljer kvinnor
na en underordning gentemot manlig dominans. Man kan också känna igen den
andra strategin, dvs en kvinna försöker konkurrera och samarbeta som kvinna
och skaffar sig värde genom att knyta sig till en man. Hon respekterar männens
mål och gör dem gällande även för sig själv. Hon kan som enda kvinna i en
mansgrupp bli väl sedd, därför att hon inte direkt konkurrerar med männen utan
accepterar sin roll längst ner i dess inre hierarki och <:lär i en specifik roll med
kvinnliga förtecken. Hon kan försöka vända könsmaktsystemet till sin fördel och
direkt söka skydd hos en chef. Det här är ett sätt för enskilda kvinnor att orien
tera sig fram i mansvärlden utan att väcka alltför mycket motstånd. Det är också
ett sätt att hantera och dölja underordningen och mansdominansen. Någon ge
mensam kvinnostrategi som skullekunna kallas en proteststrategi finns inte bland
de här intervjuade kvinnorna, men protester finns på det personliga planet. Det
kanske inte är fråga om att kvinnorna protesterar starkt och öppet, men de hy
ser en insikt och medvetenhet om att män favoriseras, i alla fall när arbetsinsat
serna värderas. Detta bryter fram kanske inte som en enda kontinuerlig kamp
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mot männen utan som inslag i speciella situationer och en latent möjlighet. Det
hlir framträder framför allt hos dem som arbetar nära mån. De mellanskikts
kvinnor som i sitt arbete mer rör sig i kvinnokretsar låter sig inte hållas till
baka av ett kvinnokollektivs likhetsnorm, utan även de har en individuell yrkes
ambition som de försöker få utlopp för, vilket kan bli frustrerande.

7.3 Sammanfattande kommentar: Kvinnorna och
arbetsmarknadens hierarkier

Som framgår av detta kapitel utvecklar kvinnor, beroende på vilken position de
har i arbetsorganisationen, olika förhållningssätt till sitt arbete. Det avlönade
arbetet representerar något som glider mellan ett mycket starkt engagemang,
som pockar på fördjupade kunskaper och ökad kompetens, till något som man
gör för överlevnaden men ändå inte i är något nödvändigt ont. Utifrån sina posi
tioner i arbetsorganisationen utvecklar de olika sätt att handskas med sin omgiv
ning och sina relationer med andra människor, överordnade och underordnade
liksom de som befinner sig på samma nivå. I dessa relationer är det ofrånkom
ligen ibland män och ibland kvinnor som de riktar sig till. Sett i denna belys
ning blir deras gemensamma strategier och personlighetsstrategier inte längre
mystiska eller oförklarliga, utan födda av de faktiska omständigheterna och där
med både rationella och logiska. Därmed inte sagt att de i alla avseenden gynnar
kvinnorna själva i ett vidare perspektiv, ett frigörelseperspektiv.
Den arbetsorganisation som präglar de flesta arbetsplatser är utformad efter en
auktoritär hierarkisk modell. Den har en pyramidform som innebär, att ju hög
re upp man befinner sig desto större inflytande, frihet i arbetet, utvecklingsmöj
ligheter, status, lön och andra förmåner har man. Den hierarkiska organisationen
hör ihop med maktutövning och kontroll och den formar överordnade och
underordnade. Maktutövningen utövas via belöning och sanktion. Evy Gunnars
son, Ewa Gunnarsson och Ulla Ressner (Gunnarsson & Ressner 1983, Gunnars
son & Ressner 1985, Ressner 1985) har denna utgångspunkt när de granskar
kvinnornas situation på' olika arbetsplatser. De hänför det stora flertalet kvin
nor till botten på hierarkin, där de har föga inflytande samt oftast rutinbetonade
och hårt styrda arbetsuppgifter. Vidare menar de att den auktoritärt, hierarkiska
strukturen samspelar med den patriarkala strukturen. Det finns enligt Ressner
(1985 s 117-118) anledning att tala om två hierarkier eller en synlig och en
dold hierarki som sammansmält i en. Hon har iakttagit att det utvecklas två
hierarkier i t ex en myndighet: en för kvinnligt anställda som slutar i mitten av
hierarkin, alltså i periferin av maktens centrum, och en för manligt anställda
som leder mot organisationens topp.
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I denna studie är inte huvudsyftet att jämföra kvinnor och män utan kvinnor
relativt långt uer i hierarkin med kvinnor på mellannivån· och en bit uppåt i
hierarkin. Det är emellertid viktigt för förståelsen all vara medveten om, all
kvinnor oavsell på vilken nivå de befinner sig har all utveckla förhållningssätt
såväl gentemot en auktoritär, hierarkisk organisation som mot en patriarkal
organisation. De formar således anpassningsstrategier där de tar hänsyn till dem
båda utan all skilja dem åt.

Rosabeth Moss Kanter (1977) har undersökt hur den hierarkiska strukturen i
ell företag påverkar de anställda. "Hierarkin representerar vägen till framgång.
Man håller fram möjligheten till karriär. Della påverkar de anställdas allityd
till arbete och hur de ser på sina prestationer. Engagemanget i arbetet beror på
möjligheterna all avancera. Hög rörlighet skapar rivalitet och instabila arbets
grupper. De anställda jämför sig uppåt och de engagerar sig i arbetet. Låg rör
lighet däremot tenderar all ge kamratskap och stabilare arbetsgrupper. De an
ställda är då mer angelägna om både sociala och materiella belöningar. Satsar
man på all bli befordrad bryr man sig mer om själva arbetet och mindre om
sociala relationer. Människor som har små möjligheter att avancera kan få
arbetstillfredsställelse genom kontakten med andra. De söker socialt erkännande
i kamratgruppen. Bland de som har få möjligheter all avancera kan det utveck
las en 'anti-hierarchal-success-culture'. För all förstå den måste man knyta ihop
två påståenden. 'Jag vill iute' (avancera) och 'Du kan inte'. Båda påståendena hör
ihop. När systemet säger all man inte kan avancera, svarar man med en kultur
som säger: 'Vi skulle inte ha velat det i alla fall' " (Moss Kanter 1977 efter
Gunnarsson & Ressner 1983 s 19).

Kvinnorna i mellanskikten med sina yrkesambitioner och sill intresse av all
jämföra sig uppåt känns igen. Kvinnorna i arbetarklassen med sin betoning av
kamratskapet och ett avståndstagande från all bli en av dem däruppe kan också
identifieras.Intresset för all avancera är mycket dubbelbollnat. Kvinnorna i
arbetarklassen har inga som helst tankar åt det hållet men de är också medvetna
om all det inte är möjligt för dem. Kvinnorna i mellanskikten talar inte om
avancemang eller karriär utan betonar all de vill prestera en god arbetsinsats
och utvecklas. Men det möjliggörs oftast genom en klällring i hierarkin och
framför allt de högst utbildade ställer i viss mån in sig på det och har en be
redskap om det skulle dyka upp bra möjligheter. De manliga kollegernas tyd
ligare karriärinriktning irriterar dem och uppfordrar dem till ell liknande be
teende. Moss Kanters beskrivning är också en god karaktäristik av karriärlivs
formen respektive lönearbetarlivsformen även om hon inte använder sig av de
termerna.

Livsformsteorin uppehåller sig emellertid inte bara vid arbetet-lönearbetet
eller engagemanget - utan den tar upp relationema mellan det avlönade arbetet
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och livet utanför. Dess syfte är alltså att fånga helheten i människors sätt att
leva. Nästa steg i denna studie är att gå vidare och analysera livet utanför
arbetsplatsens portar. Därmed sker en förflyttning till den andra polen i kvin
nors fysiska nätverk, nämligen bostaden och det liv den bjuder i form av hem
arbete och fritid.

201



KapitelS

Bostaden, hemarbetet och den fria tiden

Hemmet tillhör den privata delen av livet där vi nttrycker våra personligheter
på ett helt annat sätt än vad de flesta arbetsplatser tillåter. Det uttrycker inte bara
vem vi är utan också vem vi vill vara. Det är ett resultat av vilka uppfattnir,gar
vi bär med oss om hur ett hem skall se ut, vad vi vill förverkliga och vilka förut
sättningar, både ekonomiska och praktiska, som vi besitter. Det präglas också av
rollfördelningen mellan kvinna och man.

För att få grepp om och fördjupa bilden av de livsformer kvinnor lever i och
de strategier som de utvecklar är kunskaper om boendet och hemmet värdefulla,
likaså om hemarbetet och fritiden. Genom kvinnors generellt sett större ansvar
för reproduktionen finns det anledning att förvänta att just bostaden och hemmet
är en kvinnlig angelägenhet som framträder med tydliga och karaktäristiska
drag. I detta kapitel kommer jag att ta upp hur kvinnors ambitioner på sitt hem
återspeglas och vilka egenskaper i det fysiska rummet de tillmäter betydelse.
Detta analyseras i den första huvudavdelningen "Bostaden och hemmet".

I begreppet hemarbete ryms en mängd olika sysslor, i synnerhet som det här
används för att täcka allt det som har med hemmets skötsel att göra. All den tid
som ryms utanför förvärvsarbetet, inklusive arbetsresor, består av tid för arbete
med anknytning till hemmet eller av mer renodlad fritid. Att dra en absolut
gräns mellan tid för hemarbete och fri tid kan vara komplicerat. En kvinna kan
betrakta stickning som hobby och då gör hon det på sin fria tid, alltså den tid
hon kunde gjort något helt annat på om det varit roande. En annan kvinna kan
anse att just stickning är något nödvändigt för att hålla nere familjens kläd
konto och det får då snarare karaktären av hemarbete, alltså något nödvändigt. I
litteraturen kallas det då ofta egenarbete. Men det kan också vara ett kombina
tionsprojekt dvs att sticka är vad hon kan göra samtidigt som hon ser efter bar
nen, samtidigt som hon pratar med vänner eller ser på TV. Det är ett trevligt
sätt att förena nytta med nöje. I själva verket är mycket av hemarbetet just så
dant att det kan kombineras med något annat.

Avsikten här är inte att ta upp och beskriva alla de hemsysslor som kan före
komma eller göra en klar avgränsning av vad som skall föras till hemarbetet
respektive fritiden eller att klassificera varje syssla efter vad den enskilda kvin
nan anser att den hör hemma. Den är snarare att fördjupa kunskaperna om kvin
nors förhållningssätt till bostaden och hemmet med att genom exemplifieringar
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fånga upp de aktiviteter som har hemmet som rumslig bas. Delta belyses i den
andra huvudavdelningen "Hemarbetet och fritiden".

Kapitlet är uppbyggt på ett likartat sätt som föregående kapitel. Textmässigt
görs först en redovisning av kvinnorna i arbetarklassen, därefter av kvinnorna
i mellanskikten. Redovisningen är tematisk utifrån det som kvinnorna själva lyfte
fram i samtalen. Analysnivån är fortfarande lågt ner, dvs enskilda individer
framträder som exemplifieringar av resonemang och utrymme ges för nyanser.
Rubriksättningen har gjorts så att budskapet i avsnittet framhålls. Med undantag
för slutavsnitten och de sammanfattande kommentarerna har alltså även detta
kapitel starka drag av ett insiderperspektiv.

8 .1 Kvinnor i arbetarklassen -!önearbetarlivsformen

Alla de intervjuade kvinnorna i arbetarklassen förvärvsarbetar och har hemma
boende barn. De lever i en traditionell kärnfamilj med pappa, mamma och barn.
De befinner sig alltså i barnfamiljens livsfas. Därför har de redan vissa boende
erfarenheter bakom sig: sin uppväxtmiljö och kanske en särskild ungdomsbostad
och en första bostad för samboende. När familjen utökas med ett eller flera barn
blir det aktuellt att ta ställning till om de behöver en ny, större bostad. Därefter
är frågan om de kan förverkliga sitt val. Dessa kvinnor bor med sina familjer i
eget hus eller i hyreslägenhet. Hyreslägenheterna finns i ett par av Kristianstads
större bostadsområden. De egna husen finns spridda runt om i mindre orter i
Kristianstads kommun.

Bostaden och hemmet

Samtalen med de intervjuade kvinnorna har kretsat kring frågor om fördelar
och nackdelar med den egna bostaden, om de vill bo kvar eller vill flytta nu eller
senare i livet, hur de ser på lägenhetsboende kontra villaboende samt vilka fak
torer som är viktiga när de diskuterar själva bostadsområdet. Vidare har frågor
tagits upp som berör hur olika rum i bostaden används, vem som har avgörande
inflytande på hemmets imedning och vilken principiell hållning kvinnorna har
till den.

Ekonomin har stor betydelse för bostadsvalet
Kvinnorna i arbetarklassen och deras familjer har alla noga övervägt om de
skall bo i lägenhet eller i eget hus. Det vanliga mönstret är att den unga famil-
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jen börjar med att bo i lägenhet och sedan den kanske har ekonomiska möjlig
heter att köpa eget hus. De som med olika motiveringar har köpt ett eget hus
betraktar det som en stor ekonomisk satsning som de i inledningsskedet var lite
oroliga för om de skulle klara av. Situationen var då sådan att mannen i famil
jen hade en trygg inkomst och var väl etablerad på arbetsmarknaden, medan
kvinnan hade en mer osäker aoknytning dit.

Iris berättar hur hon och hennes man i början av sitt äktenskap hyrde ett hus
som också var möblerat. De bestämde sig för att söka en lägenhet, men en kam
rat uppmande dem att istället köpa tomt och bygga eget, och så blev det. Iris
hade inget fast arbete vid det tillfället. "Man drömde mardrömmar för ekono
mins skull." Kommunen var välvilligt instäl1d till villabyggande i den mindre
ort som de valt att bosätta sig i och de fick ett räntefritt lån på 5 000 kronor.
Det är nu ca femton år sedan, de har aldrig ångrat sig och ekonomiskt sett har
det gått bra.

En liknande berättelse är Marias boendehistoria. De byggde sitt hus vid un
gefär samma tidpunkt i ett annat mindre samhäl1e inom Kristianstads kommun.
Hon och hennes man var rädda för att få skulder, och de var gifta i flera år innan
de definitivt tog steget och bestämde sig för att köpa tomt och låta en bygg
mästare uppföra ett hus. Maria var då dagmamma och visste inte hur många
barn hon skul1e få hand om och därmed inte lönens storlek. Hennes anknytning
till arbetsmarknaden har därefter blivit fast. Hon konstaterar efteråt att de al
drig har ångrat att de köpt hus och de har hel1er inte haft några ekonomiska
problem.

Egenarbete
Det hör också till bilden att båda familjerna gör en hel del saker själv med
huset. Maria berättar hur de tapetserat, målat och gjutit golv själva. De har nu
också börjat slänga ut sina heltäckningsmattor för att lägga in trägolv. De har
fått lite hjälp av släkten i dessa göromål. Iris och hennes man har byggt ut sitt
hus med ett uterum för sommarbruk. Källaren har de gjort i ordning till ett
TV-rum och ett rum åt sonen. Mannen som är bilreparatör är händig och kan
själv reparera, t ex måla och isolera. Han har svets och motorsåg. Det händer
att han hjälper grannar och i gengäld får annan hjälp.

Det finns också andra sätt att sänka sina boendekostnader. Uppvärmingen är
en sådan påverkbar kostnad. Ingrid och hennes man har t ex betalat 150 kronor
för rätten att under tre månader plocka och samla in så mycket ved de kan i en
skogsmark. Veden skal1 användas för uppvärmning och mannen i familjen hål1er
på med att bygga in en vedspis i huset. Skorstenen är halvfärdig.

Det är al1deles uppenbart att många i arbetarklassen besitter resurser av prak
tiskt yrkeskunnande, som kan komma till nytta i både uppförandet och under-
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hållet av det egna huset. Det är framför allt mannens händighet som har betydel
se. Hustrun finns med och hjälper till med marktjänsten eller med vissa sysslor
som att måla. Att förbättra och fixa med det egna huset är ett gemensamt pro
jekt, där arbetsfördelningen mellan hustrun och mannen sker efter det som ligger
närmast till hands för dem mot bakgrund av traditionell könsfördelning och
individuell färdighet.

Med en annan klassindelning där mannens yrke skulle kategoriserat familjen
hade två av de familjer som här hamnat i arbetarklassen (kvinnorna är under
sköterska respektive läkarsekreterare) placerats i mellanskikten. Männen är
banktjänsteman respektive läkare. I dessa familjer finns inte detta egenarbete i
förhållande till det egna huset. De har köpt sina hus i ett fardigt skick och det
är hustrurna som svarar för det praktiska arbete som görs. Britta berättar t ex
om sina projekt i huset. Det är hon som bestämmer vad som skall hända. Det
är hon som tar itu med att måla fönstren och gräva om stenpartiet. Han hjälper
kanske till så småningom men vad gäller trädgårdsarbetet har han fått gräs
klippningen på sin lott. I dessa familjer lyfts heller inte oron för skulder och
ekonomin fram. Mannens inkomst är så pass hög och säker och förbättringar
förutsägbara att den kan bilda en stabil grundtrygghet i fråga om husköpet.

Drömmen kan också vara en lägenhet och sommarstuga
Att köpa ett eget hus är en ekonomisk satsning. Men hur resonerar de som inte
vågar, kan eller faktiskt inte vill ta steget? För alla har eller har haft tankar på
att köpa ett eget hus. I en mycket ung barnfamilj - båda makarna strax över
tjugo år - säger kvinnan, att även om de tycker att de bor bra så är drömmen
att ha ett eget hus. "Om man bor i ett eget hus betalar man ju till sig själv."
Makarna har inte hunnit tala allvarligt om det ännu och de har inte kunnat
spara något hittills. Dels har familjen befunnit sig i en etableringsfas, dels har
mannen först nu fått ett arbete av mer permanent karaktär. Berit själv har sedan
flera år tillbaka ett fast arbete som butiksbiträde. Kanske är just förutsättningen
att mannen är fast etablerad på arbetsmarknaden innan man är beredd att plane
ra för den här typen av ekonomiska åtaganden. Det framgår också att hon är
inställd på att arbeta kortare tid, kanske byta jobb till dagmamma. Rollfördel
ningen är alltså att mannen i familjen egentligen är huvudförsörjare och deras
boendestrategier utgår från det.

Mia, som är i trettioårsåldern och har två barn, berättar att de har tittat på
hus eftersom de egentligen vill ha en trädgård. När det kändes aktuellt för dem
att ta ställning bodde de i en mindre lägenhet och kände sig trångbodda. Så fick
de en fyrarumslägenhet som de har fått lov att reparera själv. De har tapetserat
om i hallen och sovrummen, och i köket har de målat om skåpluckorna och satt
dit nya knoppar. De har fått det i sin egen smak och nu trivs de så bra att det
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inte är aktuellt att flytta. Bostadsområdet som sådant är också bra att bo i. De
har också kommit underfund med att det hus de skulle ha råd att köpa antagligen
skulle ligga långt utanför stan och det skulle föra med sig en del olägenheter. De
skulle vara tvungna att ha två bilar och skjutsa barnen till olika aktiviteter, och
barnen skulle vara tvungna att åka skolskjuts. Dessutom menar Mia att det skulle
gå åt så mycket tid till resor att hon skulle förlora den tid hon vunnit med att
arbeta sex timmars arbetsdag. Istället har de nu börjat spara pengar till en hus
vagn. "Det ska bli toppen och i den ska allt finnas som man behöver och så tar
man bara familjen med sig." De har visserligen tillgång till hennes mammas
sommarstuga men dels ligger den ca tio mil därifrån, dels har hon blandade
känslor inför släktingar som kommer och hälsar på då och då utan förannonse
ring. "Det är trevligt men man ska bjuda på fika osv. Det är lite pressande." Hon
vill helst bara vara med familjen.

Lovisa bor i ett annat större bostadsområde snart tjugo år gammalt. Hon och
hennes man har tre barn och de har en lägenhet på tre rum och kök, för övrigt
den lägenhet Lovisa själv hade som ogift. De står sedan några år tillbaka i kö för
en fyrarumslägenhet. De vill bo kvar i samma område. Gårdarna görs i ordning
och börjar bli mycket fina. Parkeringsplatserna och biltrafiken är långt borta.
Det finns tennisbana, isbana, fotbollsplan och en mängd aktiviteter för barnen.
Hyresgästerna kan också få reparera lägenheterna själv och glasa in balkonger
na. Det är ett bra område för en barnfamilj tycker Lovisa, även om det hade
dåligt rykte när det byggdes. På ett sätt skulle Lovisa vilja ha ett eget hus. I så
fall skulle hon vilja bo i ett centralt beläget äldre villaområde, eftersom hon vill
inte ha en ny villa. Hon vill heller inte bo på landet. Hon är uppväxt på landet
och tycker där är för isolerat. Drömmen som utkristalliserat sig är egentligen
en större lägenhet och en sommarstuga på några mils avstånd. "Men vi skulle
nog kunna haft ett hus om vi inte åkt utomlands så ofta." De brukar hälsa på
hennes mans släktingar i ett annat land ungefär vartannat år och det kostar
naturligtvis en del pengar. Lovisas resonemang runt boendet avslöjar hur den
ekonomiska verkligheten styr handlandet och visar också hur familjen anpassar
sig till ekonomiska realiteter. Man kan inte få allt.

Det finns fördelar med att bo i ett bostadsområde av nyare datum. Lovisa
framhöll t ex planlösningen med trafikseparering och ytor och lokaler iordning
ställda för olika fritidsaktiviteter som något positivt. Att det nu också läggs ner
mer omsorg på utemiljön med varierad växtlighet och fint utformade gårdar är
ett plus i kanten. Därtill kommer områdets service med livsmedelsaffärer, bib
liotek, post, bank, frisörsalong, daghem, fritidshem, fritidsgård, skolor som något
hon tycker är bra. Det är helt enkelt ett bra område för en barnfamilj. "Ungarna
håller alltid till i närheten." Därutöver och av avgörande betydelse finns en annan
kvalM som gör att Lovisa inte vill flytta därifrån. Hennes två systrar, som hon
har mycket god kontakt med, bor i samma område.
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Den här typen av argument återkommer bland dem som bor i lägenhet och
säger att de trivs med det. Det handlar alltså om ett bra utformat bostadsområde
med god service. När fastighetsbolaget satsar och rustar upp gårdar etc samt
låter hyresgästerna själva bli engagerade i reparationerna av lägenheterna upp
skattas det mycket. Släktingar boende i samma område, släktingar som de um
gås med, är ett mycket viktigt skäl till att de trivs.

Egenskaper i det sociala rummet kan vara avgörande
Såväl bristerna som de positiva egenskaperna i det fysiska rummet diskuterar
kvinnorna i förhållande till barnen. Sofia berättar att där de bodde imlan de
köpte sitt hus var miljön inte bra för barnen. Där var för stora asfalterade ytor
och det fanns bara en liten sandlåda. Det var inte möjligt att ha uppsyn över
barnen genom fönstret. De bodde högt upp i ett höghus och deras lägenhet blev
också för liten. Liknande erfarenhet har Ingrid som tycker att en av de största
fördelarna med att bo i eget hus, som hon gör nu, är att barnen kan leka en
samma ute. Hon tror för övrigt att alla egentligen vill bo i ett eget hus. "Det har
man alltid önskat sig. Då behöver man inte ta den hänsynen man måste göra
när man bor i lägenhet." Till de positiva egenskaperna i det fysiska rummet
hör t ex en närbelägen skola och fritidsaktiviteter. Som mamma i en barnfamilj
är det skönt om affären ligger nära, när man skall släpa hem matkassar.

Ett fungerande kontaktnät däremot hör till de positiva faktorerna i det
sociala rummet och det knyts till kvinnornas egna personer. Att kunna springa
över till sin mamma eller syster och prata en stund på kvällen är trevligt och ger
personlig tillfredsställelse. Goda grannar har en liknande funktion, men grannar
håller varandra mer på avstånd och omtalas inte på samma sätt. Egenskaperna i
det sociala rummet kan emellertid vara både mycket positiva och mycket nega
tiva. De som har mycket dåliga erfarenheter av lägenhetsboende och flyttat till
eget hus lyfter just fram den typen av argument. Maria vantrivdes, när de i bör
jan av sitt äktenskap bodde i ett nybyggt flerbostadsområde. "Det var så mycket
liv och slagsmål och folk spelade musik. Man kunde inte sova på nätterna. Det
ska vara lugn och ro." Elin, som alltid bott i villa som barn, tyckte det var förfär
ligt när hon flyttade ihop med sin man i ett höghus. "Man kände inga grannar."
En obehaglig episod med en berusad person som hoppade in på deras balkong
finns också med i sammanhanget.

Det som är mest negativt med att bo i lägenhet blir det mest positiva med
eget hus. Kanske är det lättast att motivera sitt boendeval med argument som är
kontrasterande.
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Trädgården och husets läge är viktiga
Här faller de positiva omdömena om trädgården och det egna husets läge väl på
plats. Trädgården är generellt sett något åtråvärt, glädjefyllt och positivt. Det är
bra att ha en trädgård där barnen kan leka. Trädgården kan vara friheten. Så
tycker Elin som också planterat en häck runt tomten för att de skall slippa in
syn från grannhuset. Elin har huvudansvaret för trädgården, men hennes pappa
som ofta är på besök brukar hjälpa till. Hennes ruan har också efterhand blivit
lite mer intresserad och börjat klippa gräsmattorna.

Kvinnorna tar stort ansvar för trädgården, men de hyser ofta blandade käns
lor inför trädgårdsarbetet. Några har grönsaksland men har inte alltför stora
ambitioner med det. Ingrid tycker t ex att trädgårdsarbetet är ett nödvändigt
ont, men hon och hennes man sköter trädgården inklusive grönsakslandet till
sammans. Däremot tycker hon mycket om att plocka blommor och ta in i huset.
Iris har ansvaret för trädgården i sin familj, och hon säger att ibland är det
roligt och ibland inte med trädgårdsarbetet. "Men jag tycker om det." Hon vill
inte vara utan det. De har mest blommor i trädgården och ett litet grönsaksland.
"Men herrarna (far och son) får fixa gräsmattorna."

Husets läge är en kvalite som särskilt framhålls. Kvinnorna påtalar fördelar
na med att bo i en liten ort. Är den inte alltför liten finns livsmedelsaffär, post,
bank, skola och annat som hör till dagligvaruhandeln. Ingrid tycker emellertid
att orten inte bör vara alltför liten. Då blir det för öde och hon vill ha folk runt
omkring sig. Hon är uppvuxen i Stockholm men längtar inte dit, möjligen för
att titta i skyltfönster. Sofia tycker t ex att det är viktigt att man kan gå till affä
ren, och vad det gäller bostadsområden i allmänhet bör det vara nära till lek
platser. Just i sitt eget villaområde anser hon att bilarna är lite opålitliga, och
hon menar att de borde sätta dit vägbulor. Maria som är född och uppvuxen på
landet vill att det skall vara fritt där hon bor, men hon vill bo i en liten by och
så vill hon och hennes man ha "sitt eget". Även Elin framhåller fördelarna med
att bo i en liten ort där det är möjligt att lära känna grannarna. Men hon med
ger att det är dubbelbottnat, eftersom hon samtidigt kan känna sig lite påpassad
när alla vet vem hon är. Det avgörande motivet för henne att bo i en villa är
att man har sitt eget. Det var hon och hennes man helt inriktade på redan från
början.

En förhållandevis liten ort, men helst med dagligvaruservice, har uppenbar
ligen många fördelar. Där kan familjen ha "sitt eget". Själva huset skall gärna
ligga så att man får fritt åt något håll. Det är just det som Iris tycker är så fint
med sitt hus. På baksidan vetter huset direkt mot skogen där har familjen sin
uteplats, och åt samma håll har de byggt ett uterum. Är man frilufts- och idrotts
intresserad förstärks den positiva upplevelsen av att bo nära skogen. Britta
tycker att det är bra att deras hus ligger mot skogen, eftersom hon bara har att
springa genom ett hål i stenmuren till sina joggingrundor, som hon gör ett par
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gånger i veckan. Bor man intill en skog eller ett annat naturområde omtalas det
som något högt skattat. "Det bästa med bostadens läge är att det är så grönt runt
omkring."

För barnens skull eller för att få sitt eget
De som bor i flerbostadområden nämner främst de egenskaper i det fysiska
rummet som har betydelse för barnen, när de bedömer områdets kvalite. Exem
pel härpå är nära till skola, daghem, bibliotek och avskildhet från bilar. Därtill
läggs egenskaper i det sociala rummet som visar sig främst vara relaterade till
kvinnorna själva. Vilka egenskaper har då villaområdena i förhållandena till
barnen? Det som kvinnorna samfällt för fram är att trädgården är bra för bar
nen. Barnen kan röra sig mer fritt och mammorna kan ha uppsikt över dem
genom fönstret. Dessutom innebär flyttningen till det egna huset att familjen får
en större bostad och barnen egna rum. Det nämndes sällan utan betraktades mer
som en självklarhet. Alla de barnvänliga faktorer som tillfördes flerbostads
områdena kunde emellertid tummas på till förmån för att få sitt eget. När Maria
och henns familj flyttade ut till en liten by utanför Kristianstad fick de både
större bostad och trädgård, men de fick längre till allt annat. De har alltid fått
skjutsa barnen till aktiviteter och kamrater. Barnen har fått åka skolskjuts. Både
svärföräldrar och svägerska bor i samma by, men det var inte alls därför de
flyttade dit hävdar Maria.

l det område där Britta och hennes familj köpte hus finns ingen service. Det
är ett äldre villaområde och därför finns det heller inte många barn i området.
De har alltid fått köra barnen tre km till dagmanunan och även skaffat en andra
bil för dessa transporter. Trots att området inte är barnvänligt i dessa bemärkel
ser tycker de mycket om sitt stora hus och barnen har var sitt rum. Det verkar
framför allt vara bostaden i sig man flyttar till och inte området. Det är de små
barnens behov som står i fokus när man motiverar sitt villaboende. Egenskaper
i själva området som tillmäts stor betydelse ligger mer inom det sociala rummets
sfår. Där förväntar man sig inga obehagliga grannar som stör och spelar musik
på nätterna. l villaområdet vet man vem de andra är och får en större social
kontroll över tillvaron. Behovet av att kunna kontrollera sin egen tillvaro finns
också med i det viktiga motivet "att få sitt eget".

De som har skaffat sig ett eget hus med kanske en hel del ekonomiska upp
offringar och eget arbete och motiverat detta med barnens bästa, vad planerar
de att göra när barnen blir stora? Deras svar är att de skall bo kvar - själv
klart. Det är inte någon tillfållig bostad de skaffat att bo i så länge barnen bor
hemma. De har skapat ett hem där de är fast förankrade. Ju mer arbete de själva
lagt ner på det egna huset desto självklarare framstår det. Det är alltså mer för
familjens än för barnens skull.
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De som köpt sitt hus färdigt och bott där kortare tid har ett något friare för
hållningssätt. Sofia är den som säger att när barnen blir stora kan hon tänka sig
att flytta till en gammal lägenhet med kakelugnar och spegeldörrar. Antagligen
skulle det bli inne i Kristianstad, men rent principiellt kan hon också tänka sig
en stad som Göteborg, som hon tycker är fin.

Det tonar fram en allt starkare bild av bostaden som under årens lopp blir
aUt personligare präglad och mindre utbytbar. I synnerhet de som bor i eget
hus har gjort en ekonomisk satsning på att få sitt eget, där de kan få utlopp för
sin skaparkraft. Männen reparerar och fixar med huset. Kvinnorna står för in
redningen av hemmet och ansvarar överhuvudtaget för de dekorativa inslagen
både inne i huset och ute i trädgården. Längtan att få sitt eget är stark, och även
om det ibland uttrycks med att valet sker för barnens skull, är familjen beredd
att göra avkall på vad som annars betraktas som barnvänliga faktorer. Det av
görande för villaägarna är bostadens barnvän1ighet, de större utrymmena i själva
bostaden och frizonen som trädgården ger dem. Detta väntas hela familjen dra
nytta av på olika sätt. En bostad som man bor in sig i känslomässigt blir samti
digt ett hem där man tänker bo kvar.

Alla är inte beredda eller kan kanske inte ta de nackdelar som villaboendet för
med sig i form av längre resor, bilberoende, pressad ekonomi etc. Att bo i lägen
het innebär i en ort som Kristianstad nästan alltid att bo relativt centralt och att
kunna utnyttja koUektiva trafikmedel samt en närhet tiII olika serviceinrätt
ningar. När familjen fått en lägenhet i lämplig storlek och kanske möjligheter
att reparera den efter eget huvud utvecklas en liknande hemkänsla. De drömmar
man kanske tidigare haft om eget hus ändras, och man inriktar sig istället på att
skaffa sig egen sommarstuga eller husvagn för att få den perfekta lösningen.

Ett modernt hem - kanske med handarbetsalster
Den personliga präglingen är viktig för att man skall trivas. Inredningen av hem
met har betydelse och här har kvinnorna ett avgörande inflytande. Kvinnorna
betonar emeUertid att makarna är fullständigt överens om hur hemmet skall se
ut.

Flera kvinnor menar att det är lika bra att vänta med att köpa nya möbler
eller kosta på hemmet för mycket tills barnen vuxit upp. Bakom finns troligen
också kostnadsskäl, även om de inte uttrycker det så. Det är ett sätt att anpassa
sig efter ekonomiska realiteter. Det är också fråga om en principiell inställning.
Lovisa, som tycker hon bor trångt med sina tre barn i en trerumslägenhet, säger
att även om de får är det ingen ide att kosta på en ommålning och tapetsering,
eftersom det ändå blir så slitet när barnen är små. Elin berättar att när barnen
var mindre fick de anpassa möbleringen efter dem, men nu kan de köpa möb
ler de "tycker om". Ingrid betonar att barnen måste få vara överallt, och eftersom
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både hon och hennes man hade haft ett hem på varsitt håll innan de flyttade ihop
hade de båda lite möbler med sig. "Det är ingen ide att köpa nytt så länge bar
nen är små." Dessutom har de hund och katt som medverkar till slitaget. Sofia
är också en av dem som bestämt uttalar att de möblerar sitt hus så att barnen
skall kunna få vara överallt. Även om deras stora hus tillåter dem att ha både
allrum och finrum, och allrummet används mest i vardagslag och finrummet
när det kommer gäster, får barnen var med. "Så var det inte när jag var liten, då
fick barnen vara i köket." Uttalandet rymmer lite av protest mot det finrums
ideal som fanns hos arbetarklassen på 1950-talet när hon växte upp.

Det är svårt att finna någon gemensam beskrivning, som kan täcka det sätt
som dessa kvinnor möblerat och inrett sitt hem på. I vissa familjer är möblerna
och materialen ganska enkla och oömma som betsade pinnstolar, betsade bord,
laminerade träbord och plastmattor eller trasmattor. Köksskåpen kan vara aven
äldre variant när man målade skåpluckorna i pastellfärger och inte ersatte dem
med luckor i ädelträ. Det kan ligga en blommig vaxduk på köksbordet.

I familjer där barnen vuxit upp något har denna stil utvecklats genom att
familjerna hunnit samla på sig mer och även komplettera med nya möbler. Det
kan vara en nyinköpt hörnsoffa i plysch, en matrumsmöbel eller en stor bokhylla
med gott om plats för familjefoton, minnessaker och prydnadssaker i hyllorna
och skåp längst ner.

Det finns också en modernare variant, kanske en något dyrbarare eller bara
helt enkelt mer i tiden eller nyinköpt. I vissa fall märks det att rummet är möble
rat mer enhetligt, exempelvis en matrumsmöbel med bord, stolar och skåp med
dragning åt allmogehållet eller en soffgrupp med skinnmöbler och tillhörande
mörkt bord. I köket harmonierar köksmöblerna exempelvis ett ovalt bord med
rosa vaxduk och vita rottingstolar eller gedigna furumöbler med löpare på bor
det och matchande gardinuppsättning i modern tappning. Dessa kvinnor anser
mestadels att de fått det som de vill ha det. De som inte har skinnsoffa önskar
ofta en. Ingen säger sig eftersträva en speciell möbelstil, utan menar att de köper
möbler de tycker om och bryr sig inte om vad som är modernt eller vad andra
har.

Flera kvinnor visade också prov på sin handarbetsskicklighet med korsstygns
vepor med invecklade mönster på väggarna, handmålat porslin med blommor
och figurer på väggar och i hyllor samt egentillverkade sidenlampskärmar i
olika färger i fönstren eller på lampfötter. Iris är en av dem som tycker mycket
om att brodera och hennes skaparförmåga kommer också till uttryck på annat
sätt. Hon är förtjust i att måla tavlor och ovanför soffan i vardagsummet har
hon prytt väggen med sina egna alster, där hon fått hjälp med motiven av ett
förritat schema som hon fyllt i. Dritta har liknande konstnärliga talanger och
målar bl a porslin t ex speciella prydnadssaker åt dottern, men hon tycker över
huvud taget om att väva och sy.
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Köket är medelpunkten
Köket är utgångspunkt och medelpunkt i kvinnornas liv. Där togs jag emot som
gäst och intervjuare eller egentligen som om jag vore en väninna som tittat in
på en kopp kaffe. Några kvinnor var ambivalenta om var intervjun skulle äga
rum och lät mig välja mellan köket och vardagsrummet, men av praktiska skäl
hamnade vi i köket. Detta ger indikationer på vad de betraktar som sitt "rum".
Det var alltså först och främst köket.

Om bostaden är tillräckligt stor har alltid barnen egna rum. Den vanligaste
rumsanvändningen är vardagsrum, föräldrasovrum och bamrum. Om bostaden
har fler rum tillkommer TV-rum eller gillesstuga och rum för "ingenting". Iris
berättar just om hur hon och svärmodern suttit i ett rum för "ingenting" och
druckit kaffe. Detta rum fyller ingen egentlig funktion nu när dottern flyttat
hemifrån. Sofia, som bor i ett hus med åtta rum, nämner att i och för sig brukar
hon sova i ett särskilt rum när hon kommer hem efter sitt nattskift, men hennes
eget rum är det inte. "Eget rum" har emellertid inte någon av kvinnorna och
frågade heller inte efter. Undantagsvis pekade de ut en egen arbetsplats. Britta
och hennes man har ett arbetsrum som de delar och där har de varsitt skrivbord.
Hon behöver en skrivplats för sitt fackliga arbete och den tjänar också som upp
ställningsplats för symaskinen. Maken har ett tjänstemannayrke och behöver
även han ett skrivbord, inte minst för sin hobbyverksamhet. Även Elins man har
ett yrke som innebär att han har mycket böcker, och hon skulle gärna vilja att
han hade ett eget arbetsrum där han kunde samla sina böcker. "Så man kan bli
av med dom."

Hemarbete och fritid

De hemarbetsuppgifter som kommer att behandlas har valts ut så att de före
kommer i de flesta familjer. Några har en mer symbolisk betydelse som ansvar
för barnen, ansvar för ekonomin och ansvar för bilen. Andra är mer exempel
på en typ av repetitiva, oundvikliga arbetsuppgifter som laga mat, städa, tvätta
och göra inköp - helt enkelt hushållsarbete. Fritiden är beroende av villkoren
för hemarbetet, och en beskrivning och analys av det som kvinnorna anser är
deras fritid ger relief åt hemarbetet.

Separata pengar men för familjens bästa
Hushållets ekonomi är en mycket viktig angelägenhet. Den är en hörnpelare i
det ramverk som reglerar vad familjen kan företa sig. Som belystes tidigare har
t ex ekonomin avgörande betydelse för om en familj satsar på att bo i villa eller
lägenhet. Hushållets ekonomi är emellertid inte detsamma som Iöneinkomster-

212



na. Därtill kan läggas transfereringar, egen arbetsinsats och förmågan att hus
hålla. Om man t ex skall kunna bo i villa är det för många familjer avgörande
om makama, främst mannen, besitter hantverksmässiga kunskaper. Då kan man
fixa på det egna huset. Då kan man byta tjänster med släkt och grannar.

Vem sköter då ekonomin i familjema? Vem har ansvaret för att pengarna
räcker? Mia är barnsköterska och hennes man lagerarbetare. De är båda i trettio
årsåldern och har två barn. De har bestämt sig för att ha delad ekonomi på så
vis att var och en står för de utgifter som ligger närmast till hands. Mia betalar
hyra, barnomsorgsavgifter och andra fasta utgifter. Hon betalar via sitt post
giro. Hennes man betalar maten, bensinen och annat som hör till bilen. Det är
också han som kör bil till sitt jobb och brukar göra storinköp av mat på fre
dagarna. Barnbidraget går till barnens kläder.

Hon är inte det enda exemplet på familjer där makarna har separat ekonomi.
Britta och hennes man har var och en sina pengar, och i deras fall har det passat
dem bättre att dela upp ansvaret för utgifterna så att han betalar kostnaderna
för huset, elräkningen etc och Britta betalar maten och bensinen till sin bil. I det
här fallet är det Britta som är beroende av bil för att komma till och från sitt
arbete liksom det är hon som gör matinköpen. De pengar som blir över förfogar
i princip var och en själv över, men de sparar båda två för att ha till investe
ringar i bl a huset.

De här uppdeiningarna innebär inget absolut kostnadsansvar med millimeter
rättvisa,utan snarare ett system uppbyggt efter vad som är praktiskt med hän
syn tagen till de utgifter var och en stöter på. Det antyder också en symbolisk
betydelse av att var och en har en egen ekonomi, även om slutfacit inte är att de
två ekonomierna är slutna utan var och en bidrar med det den har. Det här be
kräftar Ingrid som säger att de båda två betalar räkningar. Den som har pengar
på sitt checkkonto betalar. Det här att ha egna pengar är viktigt för henne. Hon är
medveten om det inte minst nu när hon av olika praktiska skäl funderar över
om hon skall sluta sitt förvärvsarbete och vara hemma en period med barnen.

Detta pekar på att kvinnor har en stark position i familjens ekonomiska an
gelägenheter och hushållning. I vissa familjer bekräftas deras fömåga till hus
hålining ännu mer och de har hela ansvaret för att betala räkningar etc. Iris säger
att hon är familjens finansminister. "Det är så att min man var lite slösaktig med
pengar. Han handlade upp dem när han hade gott om dom." Därför tog Iris över
ansvaret för ekonomin och det tycker hon fungerar bra. Även utan den här
typen av motivering, grundad på lämplighet, är det självklart för flera kvinnor
att de ser till att räkningarna betalas antingen det nu är via postgiro, service
konto eller direkt i bank och post.
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Bilen - ett manligt ansvar
Den näst största investeringen efter det egna huset är för många hushåll bilen. I
en del familjer finns mer än en bil beroende på att flera familjemedlemmar be
höver bil för att komma till och från arbetet. Hustrun och mannen kan alltså ha
varsin bil, och ifall familjen bor i ett samhälle med dåliga kommunikationer kan
även barn över arton år ha egen bil. Mannen disponerar som regel familjebilen
som brukar vara nyare och större. Hustrun har den som brukar räknas som
familjens andrabil.

Det finns ett grundmönster när det gäller bilen eller bilarna som är genom
gående. Bilen är först och främst mannens ansvar. Han ansvarar för den, sköter
om den och kan ibland reparera den själv. Vissa smärre saker kan han själv och
en del andra kanske han kan fixa genom att fråga väuner till råds. I Iris familj
finns tre bilar. Mannen har den nyaste och Iris och sonen, som bor hemma, har
var sin av något äldre datum. Mannen sysslar med bilar i sitt yrke och även sonen
har utbildat sig till bilmekaniker. Mannen har också alltid skött om och fixat
bilarna. När mannen i familjen har kunskaper om hur man reparerar bilar från
sitt yrkesarbete blir det självklart han som också fixar den egna bilen.

Lovisas man jobbar inom restaurangbranschen och har alltså ingen yrkes
utövning som knyter an till bilar. Det är ändå han som har huvudansvaret för
familjens bil och han kan också utföra smärre reparationer. Så är det också i de
andra familjerna, där mannen kan vara vårdarbetare, lagerarbetare, städare eller
fabriksarbetare. Om nu mannen från början inte är så intresserad av familjens
bil blir det ändå ofta så småningom så att han tar störst ansvar. En kvinna säger
att hennes man inte brydde sig så mycket om deras gamla bil, men nu när de
köpt en ny så sköter han den.

Ansvaret för bilen är således en totalt manlig syssla även i familjer, där kvin
nan dagligen använder egen bil. Det finns ändå skillnader mellan de kvinnor
som använder en bil dagligen och de som inte kör till och från arbetet själva.
Exempel på det är Ingrid som samåker med sin man till arbetet. Det är alltid
han som sitter vid ratten. Hon tycker inte om att köra när det blir för många
bilar på vägen. Detta medför också att hon får för lite träning att köra, vilket
hon i princip tycker är fel. Bilen blir hans angelägenhet. Britta däremot är den
i familjen som är tvungen att köra flera mil till sitt arbete varje dag och hon
börjar tidigast. Hennes man arbetar på ett kontor, som inte ligger så långt hemi
från. Han kör emellertid också bil till arbetet eftersom han lämnar barnen hos
familjdagmamman. Den bilen skall de dock skrota, då barnen inte behöver någon
barnomsorg längre. Britta är den som står för utgifterna för sin bil och hon är
också den aktiva parten när de skall köpa ny bil.

Facit är, att i de familjer som består av traditionell kärnfamilj är ansvaret för
bilen inte en uppgift som ligger nära till hands för kvinnorna. De använder sig
av bilen framför allt när arbetet tvingar dem till det. Ingen verkar ifrågasätta
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denna arbetsfördelning. Bland deras män, som också tillhör arbetarklassen, finns
många som kan reparera bilen själva med eller utan yrket som bas. Är kvinnor
na gifta med män i tjänstemannayrken är arbetsfördelningen densamma men inte
lika entydig eller självklar.

"Först familjen och barnen - sen är det min tur"
"Det viktigaste med barnen som jag vill göra är att finnas hemma när de behö
ver mig. 1I

"Först familjen och barnen - sen är det min tur. Jag känner mig ung och har
hela livet framför mig."
"Jag vill vara tillsammans med barnen på helgerna."
"Det borde vara sextimmarsarbetsdag, för barnens skull."
"På fredagarna äter vi något gott. Barnen får läsk. Vi reserverar alltid fredagar
na för familjen."
"Jag är mest rädd för att det inte ska gå bra för barnen. Mest för Sandra som
är så dålig i skolan. Att hon ska komma på kant i livet."
"Mest glädje i livet får jag genom min karl och mina barn."

Dessa uttalanden härrör från olika kvinnor i arbetarklassen och de är uttryck
för hur betydelsefull familjen och barnen är i deras liv. Ansvaret för barnen
sätts före de personliga behoven, men detta kommer aldrig till uttryck som en
direkt motsättning. Att barnen är det viktigaste i livet är självklart. Kanske har
man andra lösa planer på vad man skulle kunna göra, t ex ett annat jobb, men det
får anstå till barnen inte behöver en längre. Kvinnorna förmedlar en bild av sig
som starkt familjeorienterade.

För barnens skull arbetar många kvinnor deltid, och den tid som man på så
sätt kan ägna sina barn innebär ofta att "finnas till" för dem. Inte att hitta på ak
tiviteter för att lära dem olika färdigheter. Under tiden som kvinnorna är till
sammans med sina barn sköter de hemarbetet. Den som är hemma axlar merpar
ten av det. Hemarbetets organisation bygger på att man ser efter barnen, städar,
tvättar och lagar mat samtidigt.

Det finns ingen kvinna som direkt säger, att det är hon i familjen som har an
svaret för barnen. Det är en gemensam angelägenhet för båda makarna. I prak
tiken går kvinnorna in i en roll där de ägnar mer tid än sina män åt barnen. Att
ägna tid åt omvårdnad av barn innebär att ta ansvar för t ex deras kläder, vilket
verkar vara en typiskt kvinnlig uppgift, både att inhandla och att tvätta dem.
Elin berättar att när hon börjar sitt arbete tidigt och måste gå hemifrån omkring
halv sju är det hennes man som lämnar barnen på dagis. Då lägger hon fram
barnens kläder, eftersom det inte fungerar när hennes man skall göra det.

När båda makarna är hemma finns det flera exempel som tyder på att de
delar på omsorgen om barnen. Mia berättar t ex att när barnen som är åtta och
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två år gamla skall läggas brukar hennes man ta hand om den yngsta och bada
och natta henne, medan hon själv hjälper den stora med läxorna och ser till att
hon kommer i säng. Barnen är i lite olika åldrar och har därmed olika behov,
och det är helt enkelt praktiskt att föräldrarna tar hand om var sitt barn.

Av samma praktiska natur verkar hämtning och lämning av barn till barn
omsorgen vara. Den av makarna som börjar senast respektive slutar tidigast
lämnar respektive hämtar barnen. Om pusslandet med arbetstider och avstånd är
mer invecklat är det den som har tillgång till bil som sköter denna uppgift.

Att vara tillsammans med sina barn kan innebära olika saker. I familjerna
finns olika livsstilar. I intervjuerna utkristalliserar sig dels de som ägnar sig åt
samvaro med hela familjen, dels de som är mycket aktivitetsinriktade. I den för
sta gruppen betonar kvinnorna att det är viktigt att hela familjen är samlad t ex på
fredagskvällarna eller helgerna. Ett annat uttryck för det är att betona att bamen
får vara överallt i hela huset och att de får vara med när det är gäster. Kanske
gör familjen gemensamma utflykter till skogen på helgerna. Då kan t ex pappa
passa på att vaxa bilen. Kanske tar de husvagnen och åker iväg, föräldrar och
barn tillsammans. När barnen blir stora kan fåstmannen eller fästmön följa med.

I den andra gruppen med en annan livsstil är man mer engagerad i aktiviteter,
inte minst i idrottsverksamhet. Barnen ägnar sig åt simning, friidrott, oriente
ring, bordtennis, fotboll eller scouting. Barnen kan mycket väl syssla med flera
idrottsgrenar. Ibland är det föräldrarna (oftast mannen) som flyttat över sitt eget
idrottsintresse på barnen. Då kan föräldrarna börja engagera sig som ledare.
Eller också är det barnen som initierar ett intresse och föräldrarna som ställer
upp som ledare under den tid deras egna barn är aktiva. Ett exempel på detta är
scouterna.

Omtanken och omsorgerna om barnen nttrycks på olika sätt beroende på bar
nens ålder. När kvinnorna säger att det är så bra att ha en trädgård för barnens
skull är det de små barnen de tänker på. Trädgården är ett bra ställe att leka på
och där är det lätt att passa dem. Önskemålen om nära till skolan handlar fram
för allt om lågstadiebarnen. Skall barn i fem-åtta-årsåldern gå på gymnastik,
balett eller simning måste någon följa med dem. I den här åldern verkar många
barn delta i någon aktivitet medan intresset sjunker när de blir äldre. Bor famil
jen långt från ett större centrum, i det här fallet Kristianstad, kan det bli aktuellt
för föräldrarna att skjutsa barnen ända tills de själva kan ta körkort. Simningen
och baletten har då bytts ut mot disco och bio. Vilka aktiviteter barnen skall ägna
sig åt verkar vara upp till barnen själva. Möjligen är förväntningarna på att bar
nen skall vara idrottsintresserade störst i de familjer där föräldrarna är intres
serade av idrott.
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Den lediga vardagen ägnas åt hushållsarbete
Maria och hennes man är i fyrtioårsåldern. De har två tonåringar. De bor i ett
eget hus i ett litet samhälle några mil utanför Kristianstad. Maria arbetar inom
vården. När Maria beskriver vad som ingår i hemarbetet och hur det fördelas
mellan familjemedlemmarna börjar hon med att säga: "Jag bakar, städar, tvättar,
lägger in gurkor och lingon och sköter räkningarna. Min man sköter grönsaks
landet, trädgården, bilarna och putsar fönstren utvändigt." Tillsammans lagar de
maten, kanske han t o m gör det oftare. Maria har lärt sig laga mat av sin mor,
men hon lärde också mycket som hembiträde hos en familj där mamman var
reumatiker. En sommar arbetade hon hos en hemkonsulent som gjorde en kok
bok. Där lärde hon sig mycket framför allt om hur man fryser in. Behöver hon
veta mer frågar hon sin mor eller svärmor som varit kokerska.

Reparerar huset inne gör de själva efter förmåga. De storstädar varje vår och
höst och då hjälps Maria och hennes man åt. Barnen skall hjälpa till med att städa
sina rum och rensa rabatterna. Dottern är slarvig så ibland städar Maria hennes
rum. Sonen är pedant och har alltid varit det. Överhuvudtaget är kraven på bar
nen att ta del av hemarbetet sparsamma. I princip förväntar sig dock föräldrar
na att barnen, både yngre och äldre skall städa sina egna rum.

Maria brukar storhandla och jagar aktivt priser. Det händer att hon handlar
när hon kör från jobbet eller också åker hon iväg på sin lediga dag. Hon brukar
i förväg kolla annonser och priser och köper alltid storpack av mjöl, socker osv.
Hon handlar på en del stormarknader som Eko-hallen, Markisbolaget och Prima.
Hon brukar åka till Ullared l två gånger om året tillsammans med några arbets
kamrater för att köpa kläder billigt. Hon handlar också kläder på KappAhi och
Hennes.

Maria skulle kunna betecknas som typisk för kvinnor i arbetarklassen som
vidmakthåller traditionen att ta ansvar för familjens ekonomi genom att bidra
med sin husmoderliga begåvning, samtidigt som hon förvärvsarbetar i en om
fattning som under årens lopp avpassats efter barnens ålder. Även om inte alla
kvinnor har ett lika utvecklat system har många liknande ambitioner.

Maria är alltså en kvinna som är noga med att hushålla och hennes metod är
att vara prismedveten både på dagligvaror och annat. Hon använder ofta sin
lediga dag - vardag - till inköp. Detta är hon inte ensam om. Fler intervjuper
soner passar på att köra iväg till någon stormarknad på sin lediga vardag t ex
till Besto, Kvantum eller Obs. Det förutsätter att de har någon ledig tid på dagen,
vilket många kvinnor faktiskt har, samt att de har tillgång till bil. En del har
egen bil men det förekommer att ett par väninnor åker tillsammans. Att åka till
Ullared - en stor lågprismarknad för kläder - är ett typiskt projekt de gör till
sammans med någon granne, släkting eller arbetskamrat.

1 Ett lågprisvaruhus i Halland ca tjugomil från Kristianstad.

217



För kvinnor som inte är lediga någon vardag och inte heller har tillgång till
bil på vardagarna, är det vanligare att hon ensam eller både han och hon tar bilen
och gör veckoinköpen på veckosluten i en närbelägen större livsmedelsaffär.
Har kvinnorna inte tillgång till bil alls fördelar de inköpen på några gånger i
veckan. Då försöker de skynda sig så de hinner handla innan barnen skall hämtas
på dagis. I några yngre familjer har veckoinköpet av matvaror blivit en manlig
uppgift. Då är situationen sådan att han disponerar familjens bil och passar på
att veckohandla på väg hem från jobbet på fredagarna.

Förutom att åka iväg till en lågprismarknad för att handla billiga kläder, har
flera kvinnor kommit fram till att det är bekvämt att handla kläder på postorder.
"Då kan man titta i lugn och ro hemma både en och två gånger innan man be
stämmer sig. Går man i en affär kommer det fram biträden som frågar vad man
ska ha - svårt." Inköpen från postorderfirmorna brukar falla ut till belåtenhet.
Några handlar kläder i olika affärer i Kristianstad och en kvinna nämner att hon
brukar passa på att handla kläder i Malmö när hon hälsar på sina föräldrar.

Laga mat är en konst som det i vissa familjer bara är kvinnan som klarar
av. "Man kan inte sätta ett halvt kilo malet kött i händerna på honom - tror jag i
alla fall", säger Iris. Därför förbereder hon också maten om hon inte är hemma
när han kommer från sitt arbete. Vanligare är ändå att båda makarna kan laga
mat. Ibland är mannen extra intresserad av matlagning och lagar mer avancerade
rätter på helgerna. Ibland är det den av makarna som kommer hem först som
lagar maten, om man nu äter middag på kvällen. I vissa familjer lagar han maten
om hon inte är hemma, t ex om hon arbetar på helgen. Om hennes arbetstider
innebär att hon måste gå hemifrån mycket tidigt på morgonen gör han i ordning
frukost till sig och barnen när de har vaknat.

En ambitiös hushållning med storkok för infrysning, inläggningar, saftning
och syltning, bröd- och kakbak förekommer i flera familjer. Företrädesvis är det
kvinnorna som bor i villa och har trädgård med bär och grönsaker och gott om
förvaringsutrymmen, t ex frys, som fogat in sig i denna husmoderliga livsstil.

När det gäller inköp och matlagning är det alltså inte så att det bara är kvin
norna som står för det arbetet men beträffande tvätt och klädvård är det nog ade
kvat att påstå att det är en kvinnlig syssla. Sofia förklarar varför endast hon tvät
tar med att säga: "Han blandar färgerna och kan inte sortera tvätten". För det
mesta motiverar inte kvinnorna varför det fallit på deras lott att tvätta. Det bara
är så.

Städning är ett område där männen hjälpertill även om det är kvinnorna som
har huvudansvaret. För Mia som är den som städar i familjen är det viktigt att
ha det rent omkring sig. "Jag orkar inte med att det ser smutsigt ut. Lite stökigt
kan det få vara, men rent." Mannen i en annan familj tycker extra illa om att
dammsuga, och då blir det effektivast om han passar barnen medan hon städar.
I en annan familj är det kvinnan som ansvarar för städningen men hon påpekar:
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"Och dammsuga har hau äntligen lärt sig utan att jag ska kommendera honom."
Eller kan det vara att torka golv, putsa fönster utvändigt eller hjälpa till med
storstädningen som pekas ut som männens speciella städuppgift.

Rent generellt svarar kvinnorna att de delar hemarbetet med sina män och an
svarar för det båda två eller att de gör det tillsammans. Ofta tillägger de att den
som är hemma sköter hemarbetet. Eftersom kvinnorna i betydligt högre grad är
hemma - de arbetar ofta deltid - utför de också huvuddelen av hemarbetet.
Men de är noga med att påpeka att "när han är hemma får han hålla i ordning".

Sticka, sy lampskärmar och kanske gå ut och dansa
Eftersom de kvinnor som intervjuats alla är förvärvsarbetande och har barn är
det självklart så att deras fritid är begränsad. De räknar inte barnpassning, mat
lagning, tvätt, städning och trädgårdsskötsel till fritidssysselsättningar. Det be
traktas som något nÖdvändigt. Så gott som samstämmigt tar de heller inte med
umgänge med grannar, släkt och vänner. Kanske det också betraktas som något
nödvändigt och faller utanför fritiden. En kvinna säger t ex spontant att hon kan
inte göra någonting eftersom hennes mau arbetar på kvällarna. "Det blir lite TV.
Gymping skulle jag kunna tänka mig. Jag har spelat lite fotboll tidigare." Längre
fram i samtalet med henne framgår att hon har ett intensivt umgänge med sin
släkt, har två systrar boende i samma bostadsområde och betraktar den ena sys
tern som sin bästa väninna. Henne pratar hon med varje dag. På samma sätt sva
rar en annan kvinna som också har flera barn. "När man jobbar och har så lite tid
med barnen vill man vara tillsammans med dem på helgerna." Hon har dagligen
besök av sin far och umgås intensivt med en grannkvinna som oftast tittar in
varje kväll.

Fritid associeras med något man faktiskt gör, någon aktivitet, inte med att bara
ta det lugnt. I en uppräkning av "oftast förekommande aktiviteter" är "sticka" det
vanligaste. Därefter kommer "läsa" och det inbegriper allt möjligt, både romaner
och veckotidningar. Dagstidningsläsaude och även veckotidningsläsande inräknas
emellertid för det mesta inte till fritidssysselsättningarna och endast i undantags
fall TV-tittande. Läsa tidningar och se på TV görs i en omställningsfas eller i
övergångsfasen mellan hemarbete och fritidssysselsättningar. Det kan avbrytas
när som helst och behöver inte planeras. Sticka och läsa har också denna karaktär.

En fortsatt upprepning av aktiviteter innehåller sy lampskärmar, brodera,
måla porslin, virka, sy kläder, arbeta i facket samt vara med i syförening eller
gå ut och dansa. Därutöver finns det enstaka kvinnor som ägnar sig åt att lösa
korsord, väva bilder, sy tomtar, göra blomsterarrangemang, vara med i vikt
väktarna eller hemvärnet, cykla, jogga, vara simlärare, spela dragspel och flöjt
på gehör, sjunga i kyrkokör, företa skogsutflykter eller husvagnsutflykter samt
delta i politisk förening.
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Många av de här aktiviteterna kan man göra hemma, men flera kvinnor del
tar ändå i olika kurser dels för att lära sig mer och dels för att det är trevligt.
Det gäller t ex Kerstin som säger: "Förra året sydde jag lampskärmar, i år går
jag en kurs i porslinsmåloing och till hösten tänker jag gå en kurs och sy en
folkdräkt." Porslinsmålning, bildvävnad, sy lampskärmar och blomsterarrange
mang är typiska kursämnen.

De aktiviteter kvinnorna deltar i utanför hemmet gör de gärna tillsammans
med en väninna. med maken eller familjen. Aktiviteter som gymnastik eller vara
med i viktväktarna gör de helst tillsammans med någon vänirma. Skogsutflykter
och utflykter med husvagnen är något hela familjen gör ihop. Delta i politisk
förening eller gå på jazzkonsert är exempel på sådant som mannen och hustrun
gör tillsammans. Gå ut och dansa gör ett par tillsammans med något annat par.
Det förekommer också att några väninnor går ut och dansar. Så gör Elin med
några barndomsväninnor en gång om året. Det är ett sätt för dem att hålla kon
takten.

Alla kvinnor har inte lika många fritidssysselsättningar och det finns tydliga
spår av skilda livsstilar. Det finns kvinnor som både går på kurser, är aktiva i
facket, är med i någon syförening och backar upp sina barn till föreningsaktivi
teter genom att skjutsa dem med bil. En oregelbunden, schemalagd arbetstid
synes inte vara något som hindrar dem. De har en utåtriktad aktiv livsstil, där
föreningsverksamhet är ett sätt att träffa vänner och göra det man tycker om.
Det finns andra kvinnor som är deras motsats, fastän de i övrigt synes ha sam
ma förutsättningar att vara aktiva med tanke på barnens antal och ålder samt
mannens arbetstider och delaktighet i barnens omvårdnad. De säger att de helst
vill vara med familjen och göra saker med den, t ex en mysig hemmakväll på
fredagen och en gemensam utflykt på söndagen. Det är heller inte så att de
menar att de avstår från något de egentligen vill göra.

Några kvinnor markerar mycket tydligt att de inte hinner med fritidsaktivi
teter. Det finns inte plats för det. De har antingen tre eller flera barn eller så
har de ganska små barn samtidigt som mannen arbetar på kvällama t ex genom
jourtjänstgöring, vilket hindrar kvinnorna från att delta i någon regelbunden
verksamhet. En av dem ägnar en del tid hemma åt handarbete och spela drag
spel för sitt eget nöje. En annan stickar och läser "lite allt möjligt" men mest
böcker. Det finns inget som pekar på att kvinnor som förvärvsarbetar deltid är
aktivare än de som arbetar heltid. Men det är också så att de deltidsarbetar för
att ta hand om barn, inte för att utveckla sina personliga intressen. Tre barn eller
små barn när mannen har arbetet förlagt till kvällarna kan kanske karaktäri
seras som ett kraftfullt hinder för en aktivitetsinriktad fritid. För andra kvinnor,
med två eller färre barn och vars män inte har förvärvsarbete på kvällarna,
föreföll det mer att vara ett val av livsstil.
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Trots att dessa kvinnor befinner sig i en livsfas där deras tid i mycket ian
språktas av andra, verkar de inte ha varit aktivare innan de fick barn. De säger
sig heller inte ha intressen som de tvingas förtränga och som de tänker ägna sig
åt sedan. Vad drömmer de då om att göra? Ingrid säger att egentligen skulle
hon vilja gå ut och dansa, Lovisa att hon skulle kunna tänka sig någon sport
verksamhet, Sofia att hon skulle vilja ha en vävstol och Kerstin all hon skulle
vilja ta sånglektioner och rita och måla. Men det dominerande intrycket är all
deras drömmar och planer handlar om närliggande ting liknande de sysselsätt
ningar de faktiskt redan håller på med.

Slutsatser: Familjeorientering i lönearbetarlivsformen

Efter analysen av kvinnornas situation på arbetsplatsen föll det sig naturligt att
placera kvinnorna i arbetarklassen i lönearbetarlivsformen. Det är den livsform
i vilken arbetet är ett medel för att uppnå ett mål som ligger förankrat i livet
utanför arbetsplatsens portar. Det mål som lyser allt klarare ju längre analysen
drivs är familjen och hemmet. Kanske inte all förvånas över då alla kvinnorna
har barn och familj. Dessa kvinnor är emellertid inga klassiska konsumerande
lönearbetare utan mödrar och hustrur som på olika sätt försöker ordna en till
varo som är så bra som möjlig. De har en stark familjeOrientering, som tar sig
uttryck både i omsorg om familjemedlemmarna och om hemmet. De har vad
livsformsanalytiker kallar en husmorsideologi som genomsyrar deras liv utan
för arbetsplatsen. Några kan ha familjen som mål och hemmet som medel att
uppnå detta mål. För andra kan det vara tvärtom. Della kan bara klargöras för
varje enskild kvinna genom att hennes mål och medel identifieras. Men hus
morsideologin är inte allomfattande. Den präglar livet utanför arbetsplatsen,
men tränger inte helt undan den styrka eller position förvärvsarbetet ändå kan
erbjuda i form av självständighet (genom egen lön) och gott kamratskap. Det
bär kvinnorna med sig. De har en förankring i familjen/hemmet, men de har
också ell ben stadigt placerat i arbetsmarknaden. Den enda gång de uppvisar en
ambivalens i förhållande till sina två världar är när de inte kan organisera sin
vardag så att de tror att barnen har det bra när de själva arbetar.

Eli genomgående drag är all kvinnorna talar om sin familj och i den inryms
barnen, mannen och de själva. De strävar t ex efter all köpa ett hus för all få
"sitt eget" dvs något för hela familjen, även om de sedan skiljer ut de små
barnen som särskilt gynnade av denna boendeform. Sig själva ser de genom sin
familj, men de kan tillåta sina egna personliga drömmar att bryta igenom när
de talar om den period som kommer när barnen blir stora. Den innebär ett
brott och då hägrar en ny livsfas. Dock är deras planer lösliga och ofta hug
skottsliknande och föga förpliktigande eller omsatta i någon form av handlande.
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Finns det något gensvar i samhället på den potential av krafter de då kan ställa
tiII förfogande? I förvärvsarbetets organisation är de placerade långt ner med
få utvecklingsmöjligheter. Erfarenheterna från skolan gör dem inte självklart
intresserade av studier som bas för en förändring. Är deras öde all slitas av de
fysiska påfrestningar som deras ofta enformiga och tunga arbete innebär? Är
det denna insikt som gör dem så modesta om sin framtid?

De "kvinnliga strategierna mot manlig dominans" är svåra att applicera en
bart utifrån familjens och hemmets perspektiv. För all analysera detta fullt ut
föresvävar det mig all jag också hade behövt intervjua männen eller paret.
Arbetsdelningen mellan man och kvinna i dessa familjer är ofta tydlig och själv
klar även om gränsöverskridanden förekommer, ofta som resultat aven nödvän
dighet. De uppgifter som ofrånkomligen måste utföras varje dag, som alltså är
nödvändiga, är all hämta och lämna barn, laga mat, kanske handla och städa.
Kvinnor har emellertid huvudansvaret för hem och barn. Mannens medverkan
sker ofta i form av hjälp till henne, t ex all ta sig an vissa utpekade städområden.
Det förefaller ofta vara adekvat all tala om kvinnlig dominans i relationen mellan
makar! dessa familjer. Kvinnan har nämligen ofta en stark ställning när det gäl
ler vem som bestämmer över hem och barn. Det är när familjen, och mannen
och kvinnans ställning däri, ses i relation tiII samhällsstrukturen som konturerna
blir tydligare, och då framträder också den manliga dominansen. Dessa struktu
rer finns naturligtvis också som en ram för familjen och parets handlande. Detta
talar för all kvinnors underordning förflyttats eller bytt ansikte och inte på ett
enkelt sätt representeras genom en man som bestämmer vad en kvinna får eller
inte får. (Dock vill jag tillägga att det finns kvinnor som även i sin privata rela
tion verkligen är förtryckta. Kvinnor som misshandlas av sina män är övertyd
liga exempel härpå.)

8.2 Kvinnor i mellanskikten - "karriärlivsformen"

Även de intervjuade kvinnorna i mellanskikten förvärvsarbetar och har hemma
varande barn. Några av dem är ensamstående. De befinner sig alltså i barnfamil
jens livsfas. Deras resonemang runt bostaden och hemmet grundar sig både på
tidigare erfarenheter och på deras nuvarande situation. De bor mestadels i egna
hus spridda runt om i Kristianstads kommun. Några familjer bor i centralt beläg
na lägenheter. De ensamstående som bodde i villa när de skilde sig har kvar sina
hus.
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Bostaden och hemmet

Liksom för kvinnorna i arbetarklassen är det den egna bostaden som står i
centrum för beskrivningen och analysen i denna avdelning. Kvinnoruas motiv
till varför de valt sin nuvarande bostad lyfts fram. Även bostadens lokalisering
och bostadsområdet berörs. Bostadens inre utnyttjande belyses genom att kvin
norna tar upp hur de ser på hemmets inredning och rumsanvändning.

Eget hus för barnens skull
För de flesta kvinnor i mellanskikten är det naturligt att bo i eget hus. Det är inte
fråga om en "dröm" de förverkligar. Att bo i eget hus har legat inom möjlig
heternas gräns och har alltså varit ett realistiskt alternativ som boendeform. De
tycker att det är en bra boendeform och så har de bott under sin uppväxt. Hur de
motiverar sin positiva grundsyn till villaboendet växlar, men ett motiv som åter
kommer är att det är positivt för barnen att växa upp i ett villaområde och i ett
hus med trädgård. Liksom kvinnorna i arbetarklassen menar kvinnorna i mellan
skikten att det är bra att barnen på egen hand kan leka ute i yngre åldrar än vad
de skulle kunnat göra om de hade bott i ett flerbostadshus. Barnen kan leka i en
trädgård som är deras egen, och ingen annan kan utan vidare göra intrång där.
Jenny uttrycker det så här: "En av fördelarna med att ha ett eget hus är att man
har sin egen tomt och iute är i vägen för någon annan. Barnen kan leka på tom
ten och där finns plats för hunden."

Villaområden som sådana uppfattas positivt och i detta ligger att man känner
sina grannar och därmed har läget under kontroll. Genom att det bor färre
människor på motsvarande yta än i ett flerbostadsområde är villaområdena mer
överblickbara och uppfattas som lagom stora. I nybyggda villaområden finns
många barn i samma ålder vilket borgar för lekkamrater. Det är en annan viktig
faktor. Ann-Margret berättar att hon och hennes man tidigare bodde mitt i cent
rum, men hon anser att det inte var en barnvänlig miljö. Däremot fungerar det
utmärkt att bo med barn i deras nuvarande villaområde. Hon nämner att det
finns många barn i grannvillorna i ungefär samma ålder som hennes son. Om
rådet är också lagom stort. Det är nybyggt och gränsar till en gammal bykärna.
Det finns en del service i samhället, t ex ett nyöppnad MiniIivs, men priserna
är för höga för att hon skall göra alla sina inköp där. Det finns också en tennis
bana och en del andra anordningar i samhället. Den största nackdelen är att
skolan lades ner samtidigt som de flyttade dit. Det var ett stort streck i räkningen,
och det är Ann-Margret upprörd över och återkommer till flera gånger under
intervjun. När sonen börjar skolan måste han alltså åka skolbuss och det är Ann
Margret djupt missnöjd med.
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Flera intervjupersoner bor i likhet med Ann-Marget i ett mindre samhälle
några mil utanför Kristianstad. Det innebär att de har tillgång till viss service
på inte alltför långt avstånd. Att ha service på gång- eller cykelavstånd anser de
flesta vara en fördel, och de som bor så nämner detta spontant när de redovisar
fördelarna med sitt boende. Särskilt livsmedelsaffår och lågstadieskola lägger
de stor vikt vid.

För egen del
Att villaboendet valts utifrån barnens behov avspeglas också i kvinnornas svar
på frågan om de skall bo kvar eller planerar att flytta. I den diskussionen fram
står det egna huset som något mycket positivt, men inte nödvändigtvis som det
hem man skall bo i för all framtid. "När min son blir stor kan jag tänka mig att
bo i en lägenhet. Och ha en sommarstuga," säger Ann-Margret. Det hör till bil
den att hon och hennes man egentligen hade velat ha ett gammalt hus, men eko
nomiskt var det fördelaktigare att köpa ett nytt. "Det är mer atmosfär med ett
gammalt hus" säger hon, och nämner också att de inte helt har lagt sina planer
på att köpa ett gammalt hus åt sidan.

Maj och hennes man gifte sig tidigt och köpte ett hus i en liten by på landet,
som de rustade upp själva. När de sedan fick barn, behövde de fler rum och
ville bl a ha sovrum för hela familjen på andra våningen. Därför byggde de ett
stort hus på 220 kvm med sju rum på tomten intill. Hon tycker nästan att huset
är för stort. "Vardagsrummet använder vi knappt, egentligen behöver vi inte
det." - "Min dröm är en enplansvilla med fyra rum och kök med källare och
tvättstuga. Eventuellt ett rum också att läsa i. Vi behöver ett arbetsrum."

Jenny drömmer om att bo på landet när hon blir gammal. Då skall hon ha
höns och andra djur. "Det blir när barneu slutar skolan. Det är för besvärligt
för dom nu." Det egna huset är alltså en boendefonn som fungerar bra framför
allt när barnen är små, och kvinnornas omsorg om barnen inbegriper en skyd
dad och trygg omgivning att leka i men också .nära till lekkamrater. En låg
stadieskola inom gångavstånd uppfattas som ett stort plus. Kvinnorna tolkar och
uttrycker barnens behov och sammansmälter barnens och sina egna behov till
en enhetlig uppfattning om vilket boende som är bäst. De ställer inte öppet bar
nens behov mot sina egna Det uttrycks mer indirekt på så sätt, att vad som är
bäst för barnen i dagsläget kanske inte är detsamma som de drömmer om för
egen del. I drömmar och planer för framtiden, när barnen inte är direkt be
roende av dem, är det legitimt för kvinnorna att tala om det som de själva skulle
vilja göra. Det är så deras eget förverkligande kommer till uttryck. Det kan
handla om att få utveckla sitt intresse för djur och bo på landet. Det kan vara
fråga om att renovera ett gammalt hus och få användning av sin skaparfönnåga,
ett intresse som i det nybyggda huset kanaliseras på hantverksbetonade hobbies
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som näverslöjd och vävning eller att köpa gamla möbler. Det kan vara en cent
ralt belägen lägenhet som hägrar, nära till all service och inga bekymmer med
nnderhåll. Den kraft som blir över kan satsas i en sommarstuga, där friheten att
ordna hus och trädgård efter inspiration och ork upplevs större än i villaom
rådet med dess sociala kontroll.

I bästa fall kan man lyckas förena det boende som gynnar barnen och det som
är ekonomiskt möjligt med sin "drömbostad". Gun har nått en optimal situation.
Hon och hennes f d man köpte att gammalt hus som mannen, som är snickare,
renoverade. Huset ligger ganska centralt i Kristianstad. Gun, som nu är ensam
stående med sin son, är övertygad om att hon skall bo kvar när sonen flyttar
hemifrån. "Jag är nöjd, jag vill inte bo i skogen. Jag vill ha grannar." Hon värde
sätter grannarna högt liksom närheten till jobbet och till centrum med dess affä
rer. Grannarna pratar hon med över staketet och de hjälper varandra. Trädgår
darna i området är uppvuxna, vilket ger möjlighet till den avskildhet hon också
uppskattar. Hennes egna personliga intressen sammanfaller med vad hon anser
är bra för sitt barn.

Trädgården på gott och ollt
Trädgården tycker kvinnorna som bor i villa om, men få har trädgårdsarbetet
som en stor passion. De flesta tycker det är krävande att hålla iordning sin
trädgård. Några kämpar med grönsaksland, andra bryr sig inte alls om det.
Doris, som är lantbrukardotter, anser sig besjälad av självhushållningstanken och
följaktligen har hon grönsaksland och krav på sig att ta hand om allting. "Inte
ett plommon får ruttna." Hon är mycket medveten om sin ambitiösa inställning
och att hennes vilja att förena olika livsformer inte kan finna utrymme i hennes
ansträngda tidsbudget. För att vardagen ändå skall gå ihop sig försöker hon slå
av på sina ambitioner. Det är emellertid inte lätt och familjen har, som ett sätt
att lösa motstridiga krav på arbetsinsatser, fått hjälp med att hålla trädgården i
ordning aven pensionär som bor i grannskapet. Jenny hör också till dem som
konstaterar att hon inte är särskilt intresserad av att hålla tomten i ordning. Nu
har familjen fått ytterligare ett barn. De passar på att utföra trädgårdsarbete
när de passar det minsta barnet i trädgården. "Dessutom har vi blommor och
persilja, men inget grönsaksland - det är för mycket avgaser."

Maj däremot är mycket förtjust i trädgårdsarbetet, att helt enkelt vara ute i
trädgården och plantera och gräva. "Jag vet hur jag vill ha det men inte hur jag
ska göra för att få det så." Hon trötmar inte. Hon trivs utomhus. Monika har
mer blandade käoslor. Hon känner sig inspirerad på våren att ge sig i kast med
trädgårdsarbetet men ger sedan upp. Torkan, kaninerna och sandig jord gör att
hon inte får resultat för sin möda. Gun har ett mer renodlat positivt förhåll
ningssätt till trädgården, men inte till trädgårdsarbetet i sig, utan det hon talar
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om är att sola och dricka kaffe i trädgården. "Det är skönt att ha en egen gräs
plätt." Hon har inget grönsaksland men frukt och bär, som hon tar hand om i
den omfattning hon tror att det går åt i hennes lilla hushåll. Hon tycker inte om
att klippa gräset så det gör hennes son. För övrigt tycker hon att sonen hade stor
glädje av trädgården när han var liten.

Förhållningssättet till trädgården rymmer en del dubbelheter och kvinnorna
försöker balansera det negativa mot det positiva. Trädgården är alltså nödvän
digt trädgårdsarbete, som de flesta tycker är krävande, men trädgården är sam
tidigt den påtagliga kontakten med växtligheten, årstiderna och en viloplats och
som sådan njutningsfylld. Trädgården är också en egen plats, där man har rätt
att vistas utan att vara i vägen för någon annan.

Villaboendet är värt en del uppoffringar
Ett annat motiv för villaboendet, som sällan uttalas direkt utan förefaller att
vara självklart, är att själva bostadsbytet också innebär att familjen flyttar från
en mindre till en större bostad. Behovet aven större bostad uppkommer i sam
band med att familjen växer, känner sig trångbodd och känner att den kommer
in i en ny livsfas. Alla kvinnor oavsett klasstillhörighet berättar att familjen
har prövat om det är en lösning för dem att köpa ett eget hus, även de som bor
i lägenhet och är införstådda med att de skall fortsätta med det.

Den positiva framtoningen av villaboendet kan ibland bottna i en mycket
negativ uppfattning av lägenhetsboende. Några kvinnor har dåliga erfarenheter
av att bo i hyreshus. Doris berättar att hon fick cellskräck den period hon bodde
i lägenhet. Hon vill inte att hennes barn skall bo så. Hon har själv vuxit upp på
landet och hon anser: "Barn ska inte bara ha gatan att leka på. De ska ha en
trädgård." Maj bodde tidigare i ett nybyggt flerbostadsområde med det kommu
nala fastighetsbolaget som hyresvärd men trivdes inte där. Detsamma gäller
Emma. Det område de båda åsyftar har i stor utsträckning varit ett genom
gångsområde i Kristianstad, vilket delvis kan vara en förklaring till deras nega
tiva inställning. Deras dåliga erfarenheter kan emellertid inte enbart förklaras
med att de har haft otur med lägenhet, utan de bär också med sig tidigare
boendeerfarenheter. Det skymtar fram att inställningen till boende som vuxen
formas av hur de bott som barn. För den här kategorin kvinnor är villaboende
den vanligaste uppväxtmiljön, och deras erfarenheter av att bo i villa tycks vara
positiva. De är också mestadels uppvuxna i småsamhällen där den lokala kul
tnren inbegriper villaboende för alla samhällsklasser.

Husets och områdets läge kan i sig utgöra en högt värderad kvalite. Att ha
nära till naturen, gå promenader i skogen eller vid stranden är en del aven fri
hetskänsla som flera talar om. En kvinna, som bor i Åhus, pekar just ut när
heten till havet som en av de stora förtjänsterna med sitt hus. Husets läge kan
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också ge möjligheter att utveckla ett speciellt intresse. För Maj, som bor i en
liten by, är den extra kvaliten att kunna hysa familjens hästar. Ett av bamen har
blivit mycket hästintresserat, och nu har även hon och hennes man börjat rida.

Att få de fördelar som villaboendet rymmer kan kräva en del uppoffringar,
t ex långa avstånd mellan arbetsplats och bostad. De kan fordra en viss typ av
arrangemang. Ibland handlar det om att familjen måste ha två bilar. Då kan
även kvinnan disponera en egen bil vilket avsevärt underlättar hennes rörelse
frihet. I andra fall handlar det om en kombination av utnyttjande av familjens
egen bil, kollektiva trafikmedel och makarnas arbetstider.

Själva husköpet innebär också ekonomiska uppoffringar, även om familjen
består av två försörjare. Men de ekonomiska uppoffringarna betraktas som kort
siktiga, och alla är övertygade om att på lång sikt är det lönsamt att bo i eget hus.
"Man betalar till sig själv och äger huset själv." Dock är det få kvinnor som spon
tant tar upp den ekonomiska sidan av husägandet. Det kommer oftast fram in
direkt. Att det innebär ekonomiska uppoffringar att köpa hus för en ung familj
ger t ex Ann-Margret uttryck för när hon beskriver sitt hus och hur de använder
ytorna. "Vi har fyra rum och kök samt inredningsbar vind, men den får vi nog
aldrig råd att inreda." Det kommer också fram hur vissa familjer försöker hålla
nere kostnaderna för sitt husinnehav på olika sätt. Två familjer har köpt äldre
hus och själva renoverat dem. I det ena fallet var mannen själv snickare, och
tillsammans med fadern som varit i byggbranschen gjorde han i ordning hela
huset. I den andra familjen köpte makarna ett omodernt hus som de hjälptes åt
att rusta upp. De tog inget lån utan gjorde arbetet efterhand. Även denna familjen
hade arbetsklassbakgrund. I en annan familj, också med liknande bakgrund,
framhåller kvinnan att de är mycket ekonomiska. Som exempel nämner hon att
de släparhem ved från skogen som de med visst besvär "langar in" via ett källar
fönster.

Personlig prägel på hemmet
Möbleringen och rumsanvändningen säger en del om innehavarna, och inred
ning och möblering har kvinnorna stort inflytande över. Även i mellanskikten är
det kvinnorna som kommer med ideer och förslag hur de skall inreda hemmet.
Däremot gör makarna inköpen tillsammans. Ett undantag är Doris vars man har
huvudansvaret för hemmets inredning. "Bengt möblerar och gör det mesta av
den delen. Han har mest sinne för det." Doris själv är mer inriktad på sitt för
värvsarbete och dessutom är hon den utåtriktade parten i deras äktenskap.

Det finns inte fog för att påstå att de olika familjerna har samma möbelstil.
Olika inriktningar kan skönjas. Ett par familjer har satsat på att ta tillvara gamla
möbler, som de med varsam hand placerar in. Det är inte fråga om antika möb
ler utan tidstypiska möbler från början av seklet, t ex mörka ekskåp och stolar.
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Dessa kvinnor har ett utpräglat intresse för heminredning. Gun berättar att hen
nes föräldrar också har hand om morföräldrarnas gård sedan dessa dött och att
huset fortfarande är fullt möblerat. Innan hon köper nytt frågar hon alltid sina
föräldrar om hon kan ta något från morföräldrarnas hem. Hon tycker det blir
billigast men också snyggast med den typen av möbler. Hon vill inte ha det blur
rigt och blommigt. Det skall vara enfärgat. Möbleringen är mycket konsekvent
- varm, ombonad och personlig. Det är dock vanligast att köpa nya möbler, en
modem relativt enkel möbelstil där möblemanget byts ut efterhand som ekono
min förbättras. Köksbord eller matrumsmöbel i furu, modem soffa klädd i tyg
som så småningom kanske byts ut mot en skinosoffa finns i flera hem. En anoan
variant på den moderna möbelstilen avtecknar sig hos dem som lever under
bättre ekonomiska omständigheter. Hos dem kan skinosoffan kombineras med
bokhyllevägg i mörkt träslag, mörkt soffbord och kanske äkta matta. Miljön
blir mer exklusiv.

En exklusiv miljö kan även skapas på anoat sätt. Mona har mycket konse
kvent inrett sitt hem med ljusa och luftiga möbler. Huset i sig har samma stil,
modernt med mycket öppenhet mellan rummen och rena träytor. Hon säger att
hon alltid har en klar bild av de möbler eller heminredningsdetaljer hon vill ha
men det kan vara svårt att hitta i affärerna. Hon anser att saker skall fungera
bra. Det behöver inte vara så "fint" men det skall se trevligt ut vid festliga till
fällen. Hon är själv medveten om att hon möblerar mycket likt sina föräldrar.
Hon berättar att föräldrarna alltid haft egen affär, nu en konsthandel. Mona är
gift med en man i karriären och skulle, om manoens yrke varit utgångspunkt
för kategoriseringen, ha tillliört det övre skiktet i mellanskikten. Möbelstilen
tyder också på detta. Kvinnorna har uppenbarligen stort inflytande över bosta
dens inredning. De ger bostaden en personlig prägel så att den också uppfattas
som ett hem för hela familjen.

Kvinoorna placerar sig i utgångsläget i köket där de helt självklart bestäm
mer var koppar och fat skall stå. Men mellanskiktskvinnans identitet är inte
endast husmoderns och modems utan hon har också en identitet genom sitt
yrkesarbete, och identiteterna ställs påtagligt mot eller kanske snarare bredvid
varandra. Detta kommer också till uttryck i hemmens inredning som präglas av
deras personligheter. Ett uttryck för detta är att kvinoorna gör andra delar av
hemmet än köket till sin privata del, även om det inte går så långt att de har ett
eget rum. Ensamstående kvinnor har i detta avseende bättre förutsättningar. Ett
par av kvinoorna är ensamstående och en av dem har gott om plats både för eget
sovrum och eget arbetsrum. Den andra kvinoan har avdelat ett rum så att hon
och barnet får var sin halva utöver det gemensamma vardagsrummet. Flera gifta
kvinoor har egen arbetsplats, skrivbord, för att kunoa fullgöra sina arbetsupp
gifter i förvärvslivet. Som lärare eller under en studieperiod är det nödvändigt
med en plats för förberedelser. Däremot har de inte egna arbetsrum, men det
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finns kvinnor som delar arbetsrum med sina män. Arbetsrummet kan också
fylla andra funktioner. Ann-Margret talar om behovet av ett eget rum, men ut
trycker det som så att familjen behöver ett hobbyrum där hon kan ha sin syma
skin uppställd. Det är alltså inte så att kvinnoma har eller ens önskar sig ett eget
rum bara för att vilja ha något för egen del. Deras eget privata område moti
veras mycket konkret utifrån deras yrkesgärning eller en hobby, t ex sy kläder,
som också betingar ett ekonomiskt värde.

Ett sätt att visa vilken del av bostaden de uppfattar som "eget revir" är att se
vart de bjuder in sina gäster. Som intervjuare var jag en gäst enbart till kvin
norna personligen. Den plats i bostaden, som föreföll vara naturligast för dem
att ta emot mig som intervjuare, var i vardagsrummet. Av praktiska skäl för
flyttades intervjun ibland till köket, om mannen eller något barn skulle vistas i
vardagsrummet för att se på TV. Det var emellertid inte ett helt entydigt möns
ter. För ett par kvinnor var det naturligast att ta emot mig i köket. Detta tyder
emellertid på att vardagsrummet men också köket kan fylla uppgiften att vara en
plats där de ger en personlig bild av sig och sitt liv, och i den bemärkelsen ut
gör en rumslig förankring för dem själva som individer.

En funktionell syn på boendet hos högutbildade
De högutbildade kvinnorna - de som kan sägas tillhöra övre delen inom mellan
skikten - skiljer ut sig i den bemärkelsen att de haft faktiska valmöjligheter att
välja en bostadsform. Det har inte varit bristen på pengar som fått dem att av
stå från att t ex köpa ett eget hus. Trots att de anser att det är ekonomiskt oför
delaktigt valde t ex Anita och hennes man att köpa en bostadsrättslägenhet i
centrum av Kristianstad. Det var ett mycket praktiskt val får dem. Anita fick
nära till sitt arbete och kunde lämna in barnet på daghemmet på vägen. Maken
pendlar varje dag en sträcka på ca tio mil. Arbetet är mycket viktigt för dem
båda och Anita anlägger en mycket funktionell syn på boendet. Hon pekar ut
några kriterier som är betydelsefulla för en bra bostad och ett bra bostadsom
råde. En bostad skall vara lättskött, det skall finnas god service tillgänglig. Bo
staden skall ligga centralt. Gården skall vara fin. Så ser det ut där de bor. Som
komplement har de en sommarstuga. Fördelen med sommarstugan är framför
allt miljöbytet. Där kan Anita ha ett grönsaksland vilket hon finner ett nöje i.
Där finns skog med bär och svamp.

Det funktionella synsättet kommer tillbaka hos andra. De anser att det är en
fördel att ha nära till service. Det är en fördel att ha nära till arbetet liksom att
barnen har nära till skolan. Likaså kan det vara en fördel att slippa tänka på
underhåll av ett eget hus etc. De som för fram denna typ av argument bor i
lägenhet men samma argument lockar villaboende.
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Att bo i eget hus uttrycks med samma motiv som omnämnts tidigare i texten.
Men det är inte lika entydigt att villaboendet anses vara barnens bästa. Marta
tycker t ex att barnen borde klaga på att de bor i ett litet samhälle någon mil
utanför Kristianstad. Barnen blir alltid skjutsade av mamma eller pappa, och hon
upplever sin egen uppväxt i en större stad som mer stimulerande.

En god ekonomi gör att villaköpet i sig inte behöver vara så dramatiskt för
denna grupp relativt välsituerade familjer. För Marta och hennes man, som båda
är gymnasielärare, blev inspirerade av sina vänner som var på gång att köpa hus.
"Vi hade gott om pengar med våra två heltidslöner. Och det kunde vara spän
nande att pröva på." Det hus Marta bor i är egentligen för litet. De har byggt till
det en gång, men eftersom de nu har tre barn i familjen upplever hon att fem
rum inte räcker. De har diskuterat att byta hus men det har inte blivit så. Huset
har andra förtjänster som de uppskattar, framförallt ett mycket vackert läge med
utsikt över en sjö. Grannrelationerna fungerar också mycket bra. De äger vissa
trädgårdsredskap tillsammans och det anordnas gemensamma fester. Det finns
heller inte någon annan plats de hellre skulle vilja bo. In till centrum i Kristian
stad är ingen ide att flytta. Det är inte tillräckligt attraktivt. Det är alldeles uppen
bart att detta diskuterats inom familjen men de har kommit fram till att deras
nuvarande bostad ändå är bäst. Det är framför allt när de blir trötta på bilköra
ndet vintertid som de gör sina omprövningar. Detta tyder emellertid dock på att
bostaden är ntbytbar om något bättre skulle uppenbara sig. Detta är också ett
gemensamt drag för dessa kvinnor. Det finns en öppenhet för att både byta bo
stad och flytta från orten.

Att de som bor i eget hus plockar fram frihetskänslan, vacker natur etc inne
bär inte att trädgårdsintresset är den överskuggande hobbyn. De vill ha träd
gården men trädgårdsarbetet är snarast något nödvändigt ont. Det är inte samma
sak som att ha en sommarstuga, där man kan ha grönsaksland om man har lust.
I villaträdgården är det fråga om att hålla en anständighetsnivå. Problemet är
tiden, att hinna med att sköta trädgården när det finns så mycket annat att göra.
De tillhör nämligen en grupp som ofta har tillgång till sommarstuga och även
åker iväg på semester på sommaren.

Det framskymtar en bild aven grupp välutbildade kvinnor som tillmäter
yrkesarbetet stor betydelse. De har också haft möjlighet att välja bostad så att
det passar deras sätt att leva. En rationell och funktionell syn på bostaden och
hemmet kommer fram. Att bo i lägenhet kan vara praktiskt på flera olika sätt.
De motiverar inte sitt villaboende lika entydigt med att det är bra för barnen.
De tar med mer av sig själva i argnmentationen för vad som är bra eller dåligt
boende. Att bo i eget hus är fullt genomförbart för dem. Brist på pengar sätter
inte upp något hinder. Villaboendet ger emellertid en stor bostad och många
andra i vänkretsen bor så.
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Möblerna skall stå sig och gärna eget mm
Synen på boendeformen avspeglas också i hur bostaden används och hur den in
reds. De välutbildade kvinnorna med relativt höga yrkespositioner framhåller att
de föredrar en klassisk möbelstil i den bemärkelsen att möblerna skall stå sig och
inte bli omoderna. Möblerna skall vara av god kvaUte. En skinnsoffa är exem
pel på en möbelstil som kan motiveras som snygg, hållbar men inte lyxig. Att
möblera är ofta båda makarnas angelägenhet, även om det verkar vara kvinnor
na som föreslår förändringar. Marta nämner t ex att hon föredrar en modem
möbelstil som är lätt och luftig och att itaUensktinspirerade möbler har en sär
skild dragningskraft. Hon köper aldrig möbler bara för att det är billigt. Hon
skulle aldrig kunna tänka sig att ha blommiga tapeter. I hennes familj har de
köpt sådant som står sig.

Dessa kvinnor har ett förhållningssätt till bostaden och dess rum som i viss
bemärkelse avviker från andra kvinnors i de lägre mellanskikten eller i arbetar
klassen. Ingen markerar att deras revir är köket på samma sätt som de andra.
Intervjuerna genomfördes i deras vardagsmm, med undantag aven som ägde
rum på arbetsplatsen. Jag tolkar det som att vardagsrummet också är deras per
sonliga rum, inte bara något för familjen. Det finns också andra markeringar,
som tyder på att de ser på användningen av bostaden i relation till sig själva på
speciellt sätt. Susanne nämner t ex, när hon beskriver hur de använder sina
fyra rum, att förutom dotterns rum, föräldrarsovrum och vardagsrum har hon
sin symaskin samt två fåglar och ett marsvin i ett rum. Det måste uppfattas som
att hon har ett eget rum även om hon inte säger "mitt rum". Marta uttrycker
klart att hon längtar efter ett eget rum. Nu är det inte möjligt, men så fort det
blir ett rum ledigt vill Marta göra det till sitt eget arbetsrum. Ledigt är under
förstått att ett av barnen flyttar hemifrån.

Hemarbete och fritid

Innanför bostadens väggar förekommer en mängd aktiviteter och sysslor. I föl
jande avsnitt har några valts ut som speglar den del av livet som kan knytas till
bostaden. Ansvaret för ekonomin, bilen och barnen är symboliska. Andra präg
lar också på ett speciellt sätt vardagen då de är nödvändiga och repetitiva
exempelvis att städa, laga mat eller handla. Fritiden, som också kommer att be
röras, hlinger nära samman med hemarbetet. Hemarbetet och fritiden konkur
rerar om tidsutrymmet i barnfamiljerna.

Oftast får mannen sköta räkningarna
En ganska strikt arbetsdelning förekommer i de flesta familjer. Denna växer
fram när hemarbetet och barnen upptar mycket tid. Mona berättar att hon gör
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det mesta i hemmet. Så var det inte från början i deras äktenskap, men de har
efterhand utvecklat ett konventionellt mönster. Hon har emellertid satt en gräns
vid räkningarna och bilarna. Dessa uppgifter får han sköta. Monas man har ett
karriäryrke, och för att han skall klara det är förutsättningen att Mona ställer
upp med markservicen. Genomgående är det männen i mellanskiktsfamiljerna
som har hand om ekonomin.

I viss mån avviker de högst utbildade kvinnorna. En av dem säger: "Jag har
hand om räkningar, deklarationer och kvitton. Men min man gör ärenden av
olika slag som att gå till posten och bilprovningen. Bil och större köp bestäm
mer vi tillsanunans." En annan kvinna är mycket bestämd i sin uppfattning i att
kvinnor skall klara sig själva. Det värsta hon visste innan hon flyttade hemifrån
var när hennes mamma sa: "Det kan jag inte bestämma. Vi måste fråga far." Hon
tycker illa om att kvinnor är så handfallna när deras män dör, att de inte ens
kan deklarera eller betala räkningarna. Själv sköter hon räkningarna i familjen
eftersom hon tycker det är intressant.

Att kvinnorna i mellanskikten lämnar över uppgiften att betala räkningarna
till sina män innebär inte nödvändigtvis att de lämnar över hela det ekonomiska
ansvaret. I kapitlet om förvärvsarbetet framgår t ex att de är mycket väl initie
rade om sin egen och närliggande gruppers lön. En kvinna som utförligt kom
att berätta om principerna för arbetsdelningen i sin familj sade att det var man
nen som skötte det mesta med ekonomin. Men hon berättade också att de gjorde
upp en budget tillsammans. Den budgeten innebär att de har en fast hushålls
kassa som skall räcka varje månad osv. Det tyder på en ekonomisk medvetenhet.

Silen - männens ansvar men...
Bilen är ett genuint manligt ansvarsområde. Kvinnorna är med och bestämmer
vilken bil familjen skall ha. Kvinnorna kör bil. Kvinnorna har ibland en egen bil
och då tankar de bensin etc, men att reparera och fixa med bilar på annat sätt
ligger inte för dem. Inte för kvinnorna i mellanskikten heller men det finns ock
så andra drag. Marta och hennes man är båda lärare. De bor några mil utanför
Kristianstad och är tvungna att ha två bilar. Marta säger att ingen av dem kan
laga bilar. De lämnar in dem på verkstaden i byn när de går sönder. Däremot
brukar Marta tvätta bilen. Det kan hon tycka är roligt.

Jenny och hennes man arbetar båda i samma yrken inom vården. De har en
bil som de båda två använder till och från arbetet. En av dem har fast dagtid och
den andra arbetar på kvällar, så de byter av varandra. De sköter bilen tillsam
mans. Jenny berättar att hon t ex kan slipa rost, lackera och utföra en del smärre
reparationer. Det finns också kvinnor som påpekar att de egentligen skulle vilja
veta mer om bilen.
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Även ensamstående kvinnor har bil. Då blir det givetvis deras eget ansvar att
se till att bilen fungerar och mestadels lämnar de den till verkstaden. Eventuellt
kan en händig far ställa upp och hjälpa till. Kerstin, som tycker att hennes eko
nomiska situation med två barn och hus är mycket kärv, oroar sig för stora
oförutsedda utgifter. Hon försöker vara sparsam och det är hon bl a genom att
använda bilen så lite som möjligt. Hon tar bussen eller cyklar till arbetet även om
det tar 45 respektive 30 minuter.

Bilar är alltså ett dyrbart kapitel i de flesta familjer, och i den mån mannen har
kunskaper av teknisk natur tar han ansvaret för den. Är hon och han mer jäm
bördiga yrkesmässigt och utan sådana kunskaper anlitar de professionell hjälp.
Det finns emellertid också par som i en sådan situation båda griper sig an upp
giften att försöka klara aven del själva.

Ägnar tid åt bamen och bamens aktiviteter
"Det känns stressigt och jobbigt att man ska sköta allt hemma. Det tar lång tid
att städa ett så här stort hus. Att allt ska klaffa. Tex med barnen och deras ak
tiviteter. 1l

"Jag känner en stress inför barnens aktiviteter. Jag skulle vilja kunna dela på
mig. När Veronika ska tävla med sin häst vill hon att jag tittar på. Då kanske
Anna ska spela fotboll."

Det finns familjer där barnen är indragna i en mängd olika aktiviteter eller
har fastuat för något de utövar intensivt. Det är när barnen börjat skolan och
fram till några år in i tonåren som den här typen av engagemang också förut
sätter att föräldrarna har ett intresse av vad de gör. Det innebär nämligen ofta
att föräldrarna kör barnen till deras aktiviteter och tittar på när de tävlar. Det
innebär också att barnen har mindre tid hemma att t ex hjälpa till med olika hus
hållsuppgifter.

En tonåring ägnar sig åt simning. Det innebär träning nästan varje dag och
tävling på helgerna. Föräldrarna har lagt ner mycket tid på att skjutsa honom
och vara med på tävlingar. En flicka har blivit mycket intresserad av hästar och
ridning. Föräldrarna har köpt två hästar och själva börjat lära sig rida. Men som
framgår av repliken inledningsvis uppstår ändå konflikter genom att syskonen
har olika intressen. I en familj finns tre barn som alla har ett par olika aktivi
teter i veckan som de åker iväg på bl a ridning, gymnastik och scouting. Det inne
bär att föräldrarna skjutsar något barn varje dag.

Det är inte bara barnen som är aktiva. De är ofta barn till aktiva föräldrar.
Hela familjen kan vara med i en idrottsförening. Det är heller inte så att de
familjer som är engagerade i många aktiviteter utanför hemmet förutsätter en
mamma som skurit ner mycket på sin arbetstid. Några sådana samband kan inte
spåras utifrån dessa intervjuer. Det är snarast så att i familjer med en aktiv livs
stil i högt tempo uppmuntrar föräldrarna sina barn att leva så.
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En kvinna som är förskollärare säger att hon tycker det är viktigt att just bara
vara med sin fyraåring, inte att sysselsätta henne. Flera kvinnor lägger stor vikt
vid att man måste ha tid för sina barn. Susanne har ett barn i nedre tonåren och
säger att hon alltid ägnat henne mycket tid. För närvarande spelar dottern hand
boll. Även om idrottshallen ligger nära hemmet hämtar Susanne henne om det
är mörkt ute. De har aldrig lämnat bort henne över en helg för att själva vara
ute och roa sig. Flera andra kvinnor har emellertid ambitionen att både vara
med barnen och göra saker tillsammans med dem. I detta finns spår av två olika
barnuppfostringsideologier, dels att dra in barnen i sina egna göromål, dels att
ordna speciella aktiviteter för barnen.

Doris har en mycket bestämd uppfattning om barnuppfostran. "Barn ska se
sina föräldrar arbeta. De ska känna att de behövs." Hon refererar till Anna
Wahlgren och menar att det ligger mycket i det hon säger. En annan kvinna
brukar låta sin treåring vara med i hushållsarbetet och skulle vilja ha mer tid
till det men också att hinna kladda, klistra, måla etc. Hon prioriterar i tur och
ordning barnet, sin egen utveckling och hemsysslorna. I motsats till sin egen
princip nämner hon att hennes man också ger barnet mycket tid, men att han då
enbart ägnar sig åt barnet, t ex sparkar boll eller läser sagor.

Båda föräldrarna tar som regel ansvar för sina barn och ägnar dem tid. I dessa
mellanskiktsfamiljer finns också ett par pappor som utnyttjat föräldraledig
heten. Där det förekommit har föräldrarna samma utbildningsnivå och samma
yrke. Det finns också ett par familjer där papporna har karriäryrken, och i dem
är barnen helt kvinnornas uppgift. Ett par kvinnor är ensamstående och mycket
intresserade av sitt arbete. Det framkommer att deras barn i större omfattning
får hjälpa till hemma, inte bara med att städa sina egna rum utan också handla,
diska och göra i ordning mat. I familjer med flera barn ställs även större krav
på barnen.

Kvinnorna i mellanskikten uttalar i flera fall en principiell hållning i barn
uppfostran. De talar direkt om barnen och inte om familjen som flera kvinnor
i arbetarklassen gör. De har ambitioner för barnen, hjälper dem t ex ofta med
läxorna och uppmuntrar dem på olika sätt till aktiviteter. Beroende på barnens
ålder handlar det om att dra in barnen i sina egna sysslor eller att ägna sig åt
aktiviteter utanför hemmet. De har en mer aktiv, utåtriktad livsstil överhuvud
taget än kvinnorna i arbetarklassen. De har en familjeorientering samtidigt som
de tydligt markerar en yrkesorientering.

Rationellt hemarbete
Karin har en hög utbildning och är heltidsarbetande. Det har hon alltid varit.
Hon är ensamstående och har två barn i tonåren. Hon är intresserad av sitt arbete
och skulle egentligen vilja utvecklas mer i det. Karin tycker inte man skall slita
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ut sigpå städning. "Jag har nog inte det rätta intresset", säger hon. Hon sätter sig
hellre med en bok. Hon tycker att tiden räcker till för det. "Men jag har kanske
låga krav. Kanske man skulle putsa fönstren oftare." Fick hon mer tid över, t ex
genom att sextimmarsdagen genomfördes, skulle hon dock använda tiden till
studier. Det händer att hon bakar eller lägger in gurkor, men det är sporadiskt
och då för barnens skull. Hon gör veckoinköp av mat i ett köpcentrum som lig
ger ca hundra meter från bostaden. Behövs något på vardagarna dessemellan får
barnen gå och handla efter skolans slut. Hon åker mycker sällan in till Kristian
stad en lördagförmiddag för att göra inköp.

Förvärvsarbetet är viktigt. Den personliga utvecklingen får inte stå tillbaka.
Visst hushållsarbete är oundvikligt medan annat kan betraktas mer eller mindre
som hobby. En sådan beskrivning fångar en annan kvinnotyp än den som var ut
gångspunkt för beskrivningen av hemarbetet bland kvinnorna i arbetarklassen.
Dock skulle det vara en överdrift att påstå att den är typisk för kviImorna i
mellanskikten, även om det förekommer fler kvinnor än Karin som väger för
värvsarbetet, hemarbetet och den egna utvecklingen mot varandra. Anita som är
läkare balanserar de tre komponenterna så att hemarbetet delas upp i sådant som
är nödvändigt och sådant som kan lösas på annat sätt. Saftning, syltning och bak
ning betraktar hon som hobby och sysslar med det när hon tycker det är roligt
och har tid, och då gärna tillsammans med barnen eftersom hon tycker det är
principiellt riktigt. Hon säger att hon betraktar assistenten som ett hobbyred
skap. Det gäller att få tid till det man vill dvs att heltidsarbeta, hinna med barnen
och sina personliga intressen som bl a också består av facklitteratur. Städningen
tycker hon är ett problem och det planerar hon just nu att lösa så att hon an
litar en städhjälp. Utifrån hennes synvinkel är det rationellt.

Både Karin och Anita representerar en grupp kvinnor som är mycket yrke
sorienterade. Flertalet kvinnor med mellanskiktsyrken markerar inte lika tyd
ligt en sådan inriktning, men det finns ändå vissa genomgående drag som skiljer
dem från kvinnorna i arbetarklassen. Ett sådant är inköpsvanorna. Kvinnorna i
mellanskikten gör veckoinköp av livsmedel och andra dagligvaror. Om inte affä
ren finns omedelbart i närheten använder de bil för att transportera varorna. De
handlar regelbundet i samma affär, och antingen finns den i närmaste köpcent
rum eller i ett som de passerar till och från arbetet. Som komplement till vecko
inköpen handlar de i närmaste affär, ibland en liten servicebutik. Den typen av
butiker har högre prisnivå och av den anledningen anser de sig inte kunna hand
la allt där. Någon utnyttjar sin lunch för att handla en del matvaror som de be
höver till kvällen. På så sätt sparar de tid.

De visar inget påtagligt intresse för att läsa annonser och handla varor i olika
affärer alltefter extraerbjudande. De nämner inte heller att de åker till olika
stormarknader för att utnyttja förmånliga erbjudanden för att på så sätt sänka
hushållskostnaderna. Den enda stormarknad som är attraktiv även för denna
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grupp kvinnor är Eko-hallen, en stonnarknad som specialiserat sig på stapel
varor av typ tvättmedel, hushållspapper, schampo och blöjor, alltså inte livs
medel. Hit åker man kanske varje eller varannan månad. Det finns också någon
kvinna som mycket bestämt menar att det inte ärnågon förtjänst att åka till olika
stonnarknader. Det är lika billigt att utnyttja sin vanliga butiks extraerbjudan
den. De handlar ofta i slutet av veckan efter arbetets slut. De har heller inte
oregelbunden arbetstid med fria vardagar i samma utsträckning som arbetar
klassens kvinnor. I högre grad arbetar de också heltid.

Det vanligaste är att kvinnorna ansvarar för inköpen av mat, men det finns
familjer där båda makarna gör veckoinköpen tillsammans eller turas om att göra
inköp. Att handla mat är alltså inte heller bland mellanskiktens kvinnor någon
definitivt kvinnogöra. Det blir emellertid ett helt kvinnligt ansvar i familjer där
mannen har ett karriärinriktat yrke och alltså inte har tid att handla, eller i
familjer där det är kvinnan som använder den gemensamma bilen. Att köpa
kläder är däremot i mycket hög grad kvinnornas uppgift. De ansvarar för sina
och barnens kläder och mestadels handlar de kläderna i någon bntik i Kristian
stads centrum. Att handla på postorder hör till undantagen. Att åka till särskilda
lågprismarknader för kläder förekommer inte alls. Däremot finns kvinnor som
tycker att utbudet i Kristianstad är för dåligt, och hela familjen åker till Mahnö
eller Stockholm på regelbundna besök för att bl a köpa kläder.

Nära anknytning till inköp av kläder har klädvård överhuvudtaget och däri
att tvätta kläder. Det är uteslutande kvinnorna som sköter tvätten. De redovisar
sannna skäl till det som arbetarklassens kvinnor, dvs att män är inte bra på att
sortera tvätt och har inte någon materia1känsla. Det finns familjer där denna
traditionella kvinnouppgift börjar naggas i kanten av att männen börjat komma
in i något led av klädvårdsprosessen. I en familj köper mannen lika ofta kläder
till barnen som hustrun. I ett par andra familjer är det fortfarande kvinnorna
som sorterar plaggen både före och efter de varit i tvättmaskinen, men männen
har på sin lott att stryka.

"Vi har fördelat hemarbetet mellan oss. Allt fungerar bra utom vardagsmat
Iagningen. Det är vi sämst på. Vi står där klockan fyra med mat i frysen och
vet inte vad vi ska laga till middag." Så säger Marta och hon berättar också att
tanken är att den som är hemma först skall ta anvar för matlagningen. Så är det
i många familjer, men situationen är också att kvinnan p g a kortare arbetstid
oftare är den som är hemma och då också lagar mat. Det är alltså oftast kvinnan
som har ansvar för matlagningen. Inledningsvis lyftes två kvinnor fram som
hade ett mycket rationellt förhållningssätt till hushållsarbetet. Denna inställning
finns bland vissa kvinnor i mellanskikten, men det finns också kvinnor som har
större husmoderliga ambitioner och gör matlistor, tar hand om säsongens bär
och bakar allt bröd själv. Detta har synbarligen inga samband med förvärvs
arbetets längd eller antal bam utan med deras bakgrund.
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Städning är liksom matlagning en ständigt återkommande syssla som kvinnor
na verkar ha ett huvudansvar för, men där männen ofta hade klart utpekade
arbetsuppgifter. En par kvinnor menar att deras män är mer pedantiska och t ex
mycket noga med att det skall vara undanplockat, men de ser inte om det är
ordentligt rent. En kvinna menar också att hennes man är pedant på sitt sätt. Han
tar en sak i sänder och gör det han hinner och så får resten vara. Det hade hon
svårt att acceptera tidigare, och hon brukade rycka in och kunde vara uppe
långt in på nätterna och fixa. Nu har hon börjat lära sig att strunta i det. Exempel
på städuppgifter som kvinnorna pekar ut som sina mäns är dammsugning, städ
ning av vardagsrummet, ha hand om golven dvs dammsugning och torkning av
golven samt fönsterputsning. Kvinnorna själva pekar ut köket och badrummet
samt dammtorkning som sina speciella arbetsuppgifter.

Det är intressant att notera är att kvinnorna i mellanskikten visar upp en klar
yrkesorientering, men med den följer inte automatiskt att de vänder familjen
eller hushållsarbetet ryggen. Däremot finns kvinnor som prioriterar vad som är
nödvändigt och viktigt, och de är oftast heltidsarbetande med god utbildning. De
tillhör dem som ser mest rationellt på hushållsarbetet och vid tidskonflikter väl
jer att göra det som är nödvändigt och hänskjuta andra sysslor till hobbyavdel
ningen. På så sätt blir det mindre förpliktigande. Flera kvinnor försöker emel
lertid förena en ambitiös inställning till hushållsarbete med en ambitiös inställ
ning till yrkesarbetet. Mannen blir mest indragen i hushållsarbetet när kvinnan
och mannen har både likartad utbildning och yrke. Kanske borgar de lika posi
tionerna på arbetsmarknaden för en mer lika fördelning av hemarbetet. Att vara
gift eller sambo med en man med betydligt högre utbildning eller position på
arbetsmarknaden, innebär att kvinnan får ta så gott som hela ansvaret för hem
och barn.

Läsa skönlitteratur, jogga, gymnastisera och sy kläder
Liksom kvinnorna i arbetarklassen definierade kvinnorna i mellanskikten fritid
som något aktivitetsinriktat om än med vissa nyansskillnader. Matlagning, tvätt,
städning är hemarbete. Att ta hand om barn likaså, men det finns ändå de som
särskilt påpekar att de avsätter särskild tid för barnen då de pratar med dem,
läser för dem, spelar spel, skjutsar dem till aktiviteter eller tittar på tävlingar.
De menar emellertid inte att detta är fritid. Fritid är något man har mer för sig
själv. Tidningsläsande i allmänhet och kanske också TV-tittande är heller inte
fritid utan något som man "bara gör", kanske just i övergångsfasen mellan olika
verksamheter. Några kvinnor tar upp TV-tittandet som något de absolut inte
hinner med, vilket tyder på ett aktivt förhållningssätt till TV-tittande. Maj be
rättar att hon under flera år studerat och ägnat ett par timmar varje kväll åt
studierna. Nu har hon läst in det hon tänkt sig och har därför tid att se på TV.

237



Hon har emellertid planer på att fortsätta sina studier. TV-tittande är för henne
en bufferttid.

Det som flest kvinnor anger som sin fritidssysselsättning är att läsa skön
litteratur eller bam- och ungdomslitteratur. Anita menar att hon behöver läsa
skönlitteratur för sin egen skull och att hon har blivit intresserad av det som
vuxen. Det finns så många klassiker hon inte har läst. Hennes senaste lästa böcker
är Isländska sagor och Tjuven av Göran Tunström. Ett par av kvinnorna är lära
re och har utvecklat ett speciellt intresse för barn- och ungdomslitteratur.

En upprepning av aktiviteter som mer än en av de intervjuade kvinnorna
ägnar sig åt får följande utseende: läsa skönlitteratur eller barn- och ungdoms
litteratur, jogga, sy kläder, gymnastisera, gå på teater, sticka, delta i dressyrkurs
på brukshundsklubben, gå på bio. Dessutom finns det enstaka kvinnor som ägnar
sig åt att cykla, ta hand om hästar, gå på konserter, simma i simhall, vara med i
syjunta, gå kurs i näversljöd, måla, dreja, läsa facklitteratur, gå ut och dansa,
spela volleyboll, spela piano, flöjt eller gitarr, umgås med kompisar eller tala i
telefon med kompisar, spela bridge, delta ijazzcirkel, vara facklig förtroende
man samt odla grönsaker.

Det finns ett kroppskulturintresse som avspeglas i dessa kvinnors fritidsvanor.
Bakom t ex jogging finns ett par kvinnor som tränar flera gånger i veckan och
också är med i en idrottsklubb och tävlar. En annan kvinnas motiv för att jogga
ett par gånger i veckan är att det motverkar stress. "Det rensar hjärnan och
man kan se klarare på saker och ting." De hyser också ett kulturintresse som
inte bara visar sig i att de läser litteratur utan t ex deltar i en litteraturcirkel med
andra kvinnor, eller regelbundet går på teater och bio men också konserter.

Att umgås med vänner eller att tala med kompisar i telefon anger ett par kvin
nor som något de ägnar stor del av sin fritid till. Kanhända kan det förklaras
med att båda är ensamstående och på ett mer aktivt sätt måste söka upp andra
människor för att inte känna sig ensanuna. Dessa kvinnor är också de som säger
att de går ut och dansar med sina väninnor respektive går en danskurs. Ingen av
de som är gifta eller sammanboende går ut på offentlig lokal och dansar. Att
vara ensamstående med barn innebär alltså inte automatiskt att man inte hinner
med några fritidsintressen. Emma som är 23 år och bor ensam med sin treåring,
inleder visserligen svaret på frågan om vad hon gör på sin fritid med att säga
att hon inte hinner något, men det modifieras senare. Hon går på Friskis &
Svettis, hon läser, spelar piano, går på danskurs och umgås med många kamrater.
Eftersom pappan har barnet varannan helg passar hon på att göra mycket då.
Mormor passar barnet den onsdagskväll hon går på danskurs. När hon spelar
volleyboll tar hon med sig barnet. "Att inte hinna" kan i hennes fall likställas
med att hon skulle vilja göra ännu mer. Det finns också bland de intervjuade
kvinnorna de som är ensamstående och har äldre barn, och de är mycket aktiva.
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Att vara gift med en man i karriären kan i ett avseende jämföras med att vara
ensamstående men hustrun måste dessutom ägna tid åt att serva mannen. De
kvinnorna får ta så gott som hela ansvaret för hemarbetet och barnen. Monikas
situation är sådan. Det tycker hon är tungt men det är inget absolut hinder för
att hon skall hinna med något för egen del. Hon läser t ex mycket barnlitteratur
som är hennes specialintresse, hon gymnastiserar två gånger i veckan och hon
syr och stickar en del. Mer, säger hon, räcker hennes tid inte till.

Det är fråga om livsstil, och överlag är dessa mellanskiktskvinnor med något
undantag utåtriktade och aktiva. Att ha många barn, Mr underförstått mer än
två, hindrar dem inte även om de upplever sig "som om det bara går i ett".
Doris som har tre barn tycker att hon måste göra något för egen del ibland. "Jag
blir på så dåligt humör annars." Eftersom hon och hennes man har svårt att
komma ifrån tillsammans har hon best!imt sig för att sj!ilv gå på bio när hon har
lust. Hon har även köpt ett teaterabonnemang. Hon är med i en syjunta och i en
l!isecirkel. Hon tycker atl det egentligen är väldigt viktigt med motion och hon
har varit med i gymnastik men inte just nu. Hon försöker också springa, men
det är svårt att få det att fungera.

De flesta aktiviteter ägnar kvinnorna sig åt ensamma eller tillsammans med
några väninnor. Det finns också hela familjer som odlar ett gemensamt intresse
och har en stark familjeorientering. Ett exempel är de kvinnor och deras famil
jer som är med i en idrottsklubb och håller på mycket aktivt med någon idrott
t ex löpträning. Ett annat exempel är de föräldrar som köpt två Mstar, därför
att dottern är mycket intresserad av ridning, och själva har dragits in i ridning
och Mstskötsel. Ett gemensamt intresse hos hela familjen och därmed paret kan
alltså vara idrott, men i vissa familjer gör paret saker tillsammans utan barnen.
Marta och hennes man spelar både bridge och deltar i en jazzcirkel tillsammans.
Sina tre barn uppmuntrar de till en mycket aktiv fritid med olika sysselsätt
ningar.

Att ha barn och att ha många barn kan uppfattas som ett hinder för att göra
det man vill. Flera kvinnor har många intressen men får ha dem "på lager". De
tycker att de har avstått från aktiviteter i och med att barnen kommit. Det är
fråga om både en objektiv och en subjektiv upplevelse. Anita säger t ex att innan
hon fick barn brukade hon gå och simma, vara med i en kör och delta i en
gitarrkurs. Det har hon fått avstå ifrån men tänker nu i alla fall ta upp kör
sången. Andra sådana önskemål har Karin, som tycker att hon inte har hUllllit
följa med i samMIlsutvecklingen på ett sätt som hon velat. Detsamma gäller
Marta, som spelar bridge regelbundet och som skulle vilja ha mer tid för att
förkovra sig teoretiskt när det gäller bridgespel. .Kanske är det symptomatiskt
att det är de högst utbildade kvinnorna, de med lmgst arbetstid och en aktiv
fritid, som tydligast uttrycker att de har avstått från intressen de vill hålla leva
nde, och de uttalar också starkast ett behov av att använda tid för sin egen per-
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sonliga utveckling. De har ocksä bestämda uppfattningar om vad de vill med
sina barn. Kanske kan man lite dramatiserat pästä att de vill ha allt pä en gång,
både karriär, barn och personlig utveckling.

Slutsatser: Familjeorientering med individuering i mellanlivsformen
och karriärlivsformen

Kvinnorna i mellanskikten är svårplacerade i förhållande till de livsformstyper
som hittills identifierats. De har ett lönearbete, men flera har starka drag av ett
"engagemang". Det kan avläsas i den process de genomgår, där startpunkten är en
yrkesutbildning varpå följer en efterhand erövrad kompetens genom praktisk
erfarenhet och ett ständigt sökande efter nya kunskaper. De har emellertid en
gräns i sina ambitioner. Makten i sig synes dem inte ätråvärd. Är detta den
kvinnliga varianten av kariärlivsformen? Är det en mix av lönearbetarlivsfor
men och karriärlivsformen? Är det en livsformsförskjutning där drag frän löne
arbetarlivsformen efterhand trängs tillbaka till förmån för drag av karriärIivs
formen? I kapitlet om förhåliningssätt till förvärvsarbetet framkom att mellau
skiktskvinnorna inte sä enkelt kunde dras över en kam. Deras olika positioner
och den trappstegsformade karriär de ändä har möjlighet att äntra avsätter sina
spär. Ju högre utbildning och ju högre position desto tydigare bryter "engage
manget" fram. I hemmets och familjens perspektiv får detta en tydligare relief.

Mellanskiktskvinnorna är familjeorienterade men på sitt eget sätt. Det ställer
familjen främst, men det innebär inte att de helt identifierar sig eller samman
smälter med den. De tillhör sin familj men framhåller också sin "egen" person.
De skiljer pä barnen, mannen och sig själva. Denna individuering blir tydligare
ju högre upp i arbetsmarknadens hierarki de äterfinns. De vill nägot mer än de
nu får utlopp för. De har många intressen de vill förverkliga och de vill inte vän
ta till sedan. De vill börja eller fortsätta redan nu! Och de högutbildade i karriär
yrken vet att det är de villkoren, formade av män, som gäller för en karriär.

Efter att ha analyserat både den livssfär som har sin bas i arbetsplatsen och
den som har sin bas i bostaden börjar en bild ta form, som visar att de med högst
position och stark anknytning till karriärlivsformen sticker av gentemot de
andra som befinner sig mellan dem och kvinnorna i lönearbetarlivsformen.
Bilden blir innehållsrik när kvinnornas sätt att se på hemarbetet och bostaden
betraktas. Kvinnorna i karriären är beredda att prioritera bort de hemsysslor
som de tycker är onödiga. De gör om dem till hobbyaktiviteter. De betonar det
funktionella, t ex kan fördelarna med en modernt centralt belägen lägenhet
överväga framför villans mer arbetskrävande boendeform. Möbleringen skall
vara funktionell men vacker och "stå sig". Det gäller att vara tidssnåI.

Om utgångspunkten är lönearbetet menar jag, efter att ha fört analysen hit,
att tre kvinnolivsformer kan identifieras istället för de två mansbaserade grund
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livsformer som livsformsteorin hittills arbetat med. Det bör i alla händelser
prövas om dessa tre kan spegla verkligheten bättre är de två. För det första är
det lönearbetarlivsformen med arbetet som något nödvändigt men inte alltid
något av ondo. För det andra är det en "mellanlivsform", där arbetet både är
nödvändigt och självklart men i sin karaktär också meningsfyllt och stimuleran
de. För det tredje är det karriärlivsformen där arbetet är självklart och stimule
rande men också uppfordrande och kräver en kontinuerlig utveckling. För att
uppfylla de villkoren krävs ett "engagemang".

Mellanskiktskvinnorna och deras sätt att hantera mansdominansen i enlighet
med "de kvinnliga strategierna mot mansdominans" är liksom arbetarklassens
kvinnor svåra att bedöma sett enbart i familjens och hemmets perspektiv. Som
kvinnor i förvärvslivet konfronteras de ofta direkt med män och är av praktiska
omständigheter tvungna att göra sammanledes i hemarbetet. De vänder inte hus
hållssysslorna helt ryggen, men hur de gör växlar från individ till individ. Det
finns kvinnor som bär med sig en stark husmorsideologi, men det finns också de
som blivit ytterst rationella. Den senare varianten förekommer eller i alla fall
uttalas av dem med tydliga karriärlivsformsdrag. De är inte så enkelt att män
nen tar över det som kvinnorna lämnar, utan antingen utför kvinnorna fort
farande dessa sysslor med följd att deras livstempo hårdnar eller så kräver de
och tillåter att deras män utför en större del av hemsysslorna. Alternativt för
söker de bli av med hushållsarbetets tråkiga delar. Bland kvinnor i karriären
märks ett intresse av att köpa dessa tjänster genom t ex städhjälp eller hembiträ
de. Vad som ändå är frapperande bland mellanskiktskvinnorna och deras famil
jer är att arbetsdelningen inte i princip är lika traditionell. I parförhållanden,
där kvinnan och mannen har mycket likartad utbildning och yrke, kanske t o m
samma yrke, verkar detta förhållande gynnsamt och påskyndar processen mot
en på ett mer egalitär arbetsdelning. Har däremot mannen en betydligt högre
position än kvinnan står hon tillbaka för hans karriär, även om hon också har
en god yrkesutbildning. Kanske är det jämbördiga förhållanden i förvärvslivet
som skapar jämbördiga, i meningen jämställda, förhållanden i familjen och inte
tvärtom.

8.3 Sammanfattande kommentar: Hemmet speglar
kvinnors identitet

"Ta tingene alvorligJ" rubricerar Siri N~rve (1984) en artikel där hon disku
terar boendets och heminredningens betydelse för kvinnors identitet. Inspirerad
av bl a 0sterberg (1977) pekar hon på hur själva samhällslivet knyts till mate
riella bärare. Vi har själva skapat dem, men när de väl finns där sker föränd-
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ringarna av dem långsamt - de är varaktiga i sin karaktär - och de återverkar
på oss med spår av de val vi gjorde den gång vi skapade dem. Vi möter alltså en
omvärld med ett slags konserverade värden. Individualiteten har även en mate
riell dimension.

Vårt sätt att leva innebär att vi möter många människor som vi vet mycket
lite om. Vi behöver uttrycka vem vi är eller vill vara genom tecken, via kläder
na, bilen, boendet etc. Med boendet når vi kanske inte lika många som med våra
kläder men det är mer uttrycksfullt. Det materiella är alltså en viktig faktor när
man uttrycker sin särart och sin tillhörighet till grupper och värden. Kvinnor är
i högre grad än män knutna till familjeroIlen för sin identitet. Kvinnors engage
mang i förvärvslivet och politiken har fört dem ut i världen utanför familjen,
men det är inte säkert att det har förändrat vad de uppfattar som primärt. Famil
jen och boendet blir då fortfarande en huvudpelare för den kvinnliga identiteten.
Genom att välja form och färg, material och stilart knyter kvinnan sig till ett
värdesystem för vad slags hem hon skapar och vilken slags kvinna hon är (N~rve
1984). Detta är en god utgångspunkt för att förstå varför en analys av bostaden
liksom det liv som utspelar sig där kan berika och fördjupa en analys som pri
märt utgår från arbetsmarknaden. Det handlar djupast om vilken slags människa
man är. Och en riktig tolkning av rummet, som en materialiserad handling kan
ge insikter som det talade ordet inte alltid kan täcka.

Kvinnornas berättelser som skymtar bakom kapite1texten tar upp och pekar
ut familjen som mycket central i deras liv. Dock måste här åter påpekas att denna
studie endast grundar sig på förvärvsarbetande kvinnor med barn som fortfara
nde bor hemma. Deras förhållningssätt kan därmed tyckas självklart. I analysen
har successivt framkommit olika drag liksom detaljer som visar skillnader i för
hållningssätt och hur det återspeglas i de materiella ting som hemmet också är
uppbyggt av. Men ändå: jag skulle vilja drista mig till att påstå att (dessa) kvinnor
har mer gemensamt över klass- eller livsformsgränserna i hemmasfären än vad
de har gemensamt i arbetsplatssfaren.

Intervjupersonerua i den här studien är "vanliga" kvinnor, som delar sin tid
mellan förvärvsarbete och hemarbete med de särskilda krav som barn medför.
De är "vanliga" kvinnor då de alla på ett allmäntku1turellt plan omfattar den
familjeideologi som bl a kommer till uttryck i såväl familjesammansättning som
bostadens rumsanvändning. Bostaden med möblerna, prydnadssakerna och
arrangemangen eller kort sagt hemmets materiella ting bildar det sammanhang
som utan tvekan är ett rumsligt centrum i de flesta kvinnors liv. De hyser alla
en positiv grundsyn till att bo i villa för barnens bästa, men medan arbetarklassen
skaffar "sitt eget" som skall förbli deras hem, är det egna huset för mellan
skikten mer ntbytbart och betraktas i utgångläget som en bra lösning i den livs
fas man nu befinner sig i. Rumsanvändningen är likartad i familjerna. Vardags-
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rum, föräldrasovrum och rum för barnen är standarduppdelningen. Möble
ringen av bostaden knyter an till vad vi förväntar oss och vad möbelkatalogerna
exponerar. Dubbelsäng åt föräldrarna i deras sovrum, soffgrupp med soffa, lågt
soffbord och fåtöljer för samvaro i vardagsrummet, ibland dubblerat i gillestu
gans eller TV-rummets enklare samvaro för vardagsbruk. Kök med matplats
kompletteras ibland med en finare matplats i vardagsrummet eller i ett särskilt
matrum. Dock präglas attributen aven klassmässig förankring även om över
tydligheterna suddats ut. Önskan om en skinnsoffa verkar förena alla smaker.
Den kan motiveras som en lyxig modem dröm, ett praktiskt val när man har
småbarn eller ett kvalitetsmedvetet inköp aven möbel som kommer att stå sig.
Därmed kan den påträffas i alla typer av hem. På så vis är den klassöverskrida
nde och kommer näst efter den positiva grnndsynen på ett eget hus och en träd
gård samt egen bil som en gemensam symbol för barnfamiljernas strävan. Eget
rum, egen arbetsplats, köket eller vardagsrummet som utgångspunkt för ens egen
person antyder skilda förhållningssätt mellan kvinnor i skilda klasser eller livs
former. Medan köket är den självklara utgångspunkten för kvinnorna i arbetar
klassen bryter drömmen om ett eget rum fram hos de högst utbildade kvinnorna.
Det kan få förverkliga men ett eget skrivbord är ett steg i den riktningen, och
det finns i de hem där kvinnan har ett yrke som nödvändiggör ett sådant arrange
mang.

Med bostaden som rumslig bas fylls kvinnornas tid med aktiviteter som de i
stor utsträckning betraktar som hemarbete och nödvändigt sådant. Arbetsdel
ningen mellan kvinna och man är tydlig i familjerna med bilen och gräsklipp
ningen som typiska manliga uppgifter och klädvård och dammtorkning som
kvinnliga dito. Kvinnan har huvudansvaret för hemmets dagliga skötsel och
mannen "hjälper till" och tilldelas vissa konkreta arbetsuppgifter. Gränsöver
skridanden kan främst iakttas i de sysslor som är oundgängligen nödvändiga,
som hämta/lämna barn, laga mat etc. De mest jämställda paren verkar finnas
bland dem med en god och likartad yrkesutbildning.

Fritiden är den tid som blir över och är i viss mån tänjbar, beroende på vad
den enskilda kvinnan anser är nödvändigt arbete och det behov hon har att mar
kera att något är fritidssysselsättning. En fritidssysselsättning kan man välja
bort, avsluta eller ersätta med något annat. Att baka kakor och sylta är bra
exempel på hushållsgöromål som kvinnor kan betrakta på olika sätt. De högst
utbildade kvinnorna - med karriärlivsform - är i högre grad än t ex kvinnorna
med iönearbetarlivsform i behov av att avgränsa och etikettera olika sysslor för
att därmed kunna behandla dem rationellt. Det ökar handlingsutrymmet i deras
tidspressade värld och skapar möjligheter för en personlig utveckling som söker
sig andra vägar. Läsa facklitteratur kan de också göra om till fritidssysselsätt
ning i stället för att kalla det övertid. Därmed legitimerar de att de använder
sin fritid så. Att se på TV, baka kakor eller umgås med släkt och vänner eller
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grannar är inte något som kvinnorna med en iönearbetarlivsform spontant räk
nar till fritidssysselsättningar. Det är helt enkelt det man gör när man är hemma,
ofta aktivitets- och tidsmässigt hopflätat med vartannat, och det ingår som en
naturlig del av livet hemma. Att passa barn är på samma sätt integrerat i att
vara hemma. Det kan tolkas som att det heller inte är något man tänker bort eller
laborerar med att ersätta med något annat. Kvinnorna i lönearbetarlivsformen
har en bredare men vagare avgränsning mellan olika sysslor, men samtidigt
har de en striktare avgränsning av hela det kvinnliga ansvarsområdet. De agerar
mer självklart som centrum inte bara för sysslorna utan också för det liv som
utspelas med hemmet som arena.

Detta kapitel urskiljer efterhand tre grupper av kvinnor och beskriver dem i
vissa avseenden både konkret och detaljrikt. I livsformstermer kan de benäm
nas lönearbetarlivsformen, mellanlivsformen och karriärlivsformen. Analysen
har koncentrerats på att pröva de rätta avgränsningarna av livsformerna. Den
kan kanske därför ge en bild av tre harmoniska helheter inom vilka kvinnorna
lever utan förändringar både i stort och smått. Så är dock inte livet. Det är fyllt
av konflikter och situationer där man måste välja och välja bort. För att på ett
annat plan pröva vad kvinnor har gemensamt och vad som skiljer dem åt och
hur det återverkar i deras handlande, skall i följande kapitel de två polerna i
kvinnors fysiska nätverk kopplas samman och tidsdimensionen introduceras.
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Kapitel 9

Vardagens organisation

I detta kapitel är fokus inställt på livsformernas praxis. Det kommer att kon
centreras på hur kvinnors förhållningssätt omsätts i praktiskt handlande. Temat
i den första delen är kvinnors vardag speglat i ett tidrumsperspektiv. Några
kvinnor kommer att följas nnder en "vanlig" dag. I den andra delen riktas upp
märksamheten på några konfliktsituationer som de intervjuade kvinnorna för
satts i och som de oundvikligen måste hantera och ta ställning till eftersom lös
ningen styr in vardagen i bestämda banor.

Analyssättet skiljer sig i viss mån från de två föregående kapitlen. I dem lyss
nade jag på kvinnorna, återgav deras förhållningssätt och drog vissa slutsatser
utifrån det. Detta kapitel har inte ett lika starkt drag av ett insiderperspektiv
utan här betraktar jag som forskare kvinnorna mer utifrån, ett outsiderperspek
tiv. Analysen är också av mer sammanfattande karaktär. Även i detta kapitel
kommer emellertid enskilda kvinnor att vara utgångspunkt för analysen men på
så sätt att jag iakttar hur de organiserar sin vardag.

9 .1 Kvinnors vardag i tid och rum

Denna första del växlar mellan en djupdykning i enskilda kvinnors vardag och
försök att systematisera och förstå den tidsfördelning som vardagens organisa
tion ger upphov till. Materialet analysen bygger på är de tidsdagböcker kvin
norna fört innan jag genomförde intervjuerna. Tidrumsdiagram, tidsanvändning
och dagböckernas situationsbeskrivning är nyckelord.

Enskilda kvinnors vardag

I detta avsnitt kommer en detaljerad redovisning av hur ett antal kvinnor använ
der sin dag - en dag som de själva uppfattar som en vanlig dag - att presenteras.
Dessa dagboksbilder utgör en plattform för en diskussion om kvinnors vardag.
Tids- och rumsaspekterna har stor tyngd, vilket framgår av framställningstek
niken som inspirerats av tidsgeografin (kap 5). Varje tidsdagbok återges i grafisk
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fonn. tidrumsdiagram. med kommenterande text. De tidsdagböcker som presen
teras har valts ut så att kvinnor med olika livsfonner finns representerade lik
som både heltids- och deltidsarbetande och med skiftande antal barn.

I den grafiska återgivningen av kvinnornas dagböcker har jag försökt hitta
ett sätt att återge dem med bibehållande av varje kvinnas specifika särdrag. Sam
tidigt har jag eftersträvat ett enhetligt redovisningssätt för att kunna jämföra dem
inbördes. Tanken är att ge en bild av hur kvinnornas vardag förflyter i tid och
rum. Den vertikala tidsaxeln omfattar den vakna tiden av deras dygn. Den hori
sontella axeln omfattar de rum (platser) de befinner sig i under dagen.

Intervjupersonernas tidsdagböcker pekar otvetydigt på att kvinnornas var
dagliga rörelsemönster har två poler nämligen bostaden och arbetsplatsen. Där
emellan förflyttar de sig; kör bil, går, cyklar, åker buss etc. På väg till eller frän
arbetet utför de vissa ärenden av typ lämna eller hämta barn på daghem och
handla i butiker. En del utnyttjar lunchrasten för ärenden. En del lämnar bosta
den, framför allt efter arbetsdagens slut. för ett besök. ett inköp eller en annan
typ av aktivitet. De i tid och rum viktigaste platserna är emellertid bostaden och
arbetsplatsen, och därför har de i diagrammen ritats var för sig som två sepa
rata tidrum. Dock finns en grundläggande skillnad mellan dessa tidrum, vilket
har att göra med var kvinnorna placerar sig i utgångsläget. Det är bostaden som
är utgångspunkten för varje vardags utflykter i den fysiska omgivningen. Man
kan inte förflytta sig längre bort än att det är möjligt att återvända varje kväll.
(Den som inte har några förpliktelser i hemmet behöver naturligtvis inte komma
till sin bostad varje kväll, men dessa kvinnors liv, liksom många andras, är in
rättat så att de behöver komma hem.) Hur långt bort de kan förflytta sig beror
på vilka transportmedel som står till deras förfogande. Denna "återvändandets
princip" (Hägerstrand 1985 s 206) styr i hög grad hur vardagen kan organiseras.

Genom kvinnornas rörelser, i diagrammet omsatt till en dygnsbana, förbinds
de två polerna bostaden och arbetsplatsen. För att inte bara avbilda dem, utan
också vad kvinnorna faktiskt ägnar sig åt i bostaden och på arbetsplatsen, har
dessutom aktivitetsstationer lagts in på rumsaxeln. Aktivitetsstationerna har av
passats efter de sysslor som kvinnorna angett i sina tidsdagböcker. Kvinnornas
sysselsättningar har grupperats i några huvudkategorier. En kategori är för
personligt bruk uppdelat på påklädning-hygien respektive samvaro-avkoppling.
Att t ex dricka kvällskaffe framför TYn tillsammans med familjen klassificeras
som samvaro-avkoppling. En annan kategori är hushållsarbete som delats upp
på matlagning-äta. tvätta respektive städa. Om någon äter tillsammans med
familjen klassificeras det under laga mat-äta. Däremot om någon äter frukost
ensam i lugn och ro och samtidigt läser tidningen klassificeras det som tid för
personligt bruk. Tid för barn är en kategori, men i något fall är den uppdelad
på lek-samvaro respektive påklädning-matning. Ärenden utanför bostaden är
en särskild kategori och den har namngivits specifikt för varje enskild kvinna.
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Detsamma gäller hur det betalda arbetet har kategoriserats. Arbetsresor är en
separat kategori.

Ofta befinner kvinnorna sig i olika rum när de är upptagna av skilda göro
mål men inte nödvändigtvis. Tvätta och laga mat är t ex två olika kategorier som
placeras i två olika aktivitetsstationer i diagrammet, men det kan ändå vara så
att kvinnorna utför båda dessa sysslor i samma rum (köket) och t o m i samma
mikrorum, i det här fallet vid diskbänken. Den här typen av sysslor kan också
gå omlott dvs att de utförs mer eller mindre parallellt. I sådana fall har tidsåt
gången fördelats mellan dem. Rummet behandlas alltså i en abstrakt fonn. Skalan
är inte fast dvs avstånden mellan stationerna motsvarar inte verklighetens. Medan
stationerna i bostaden ligger några meter från varandra, om de inte helt samman
faller, kan bostaden och arbetsplatsen ligga många kilometer isär.

En barnsköterskas vardag - lönearbetarlivsform
Mia är barnsköterska. Hennes man arbetar på en motorverkstad. De har två
barn, Sandra åtta år och Erika två år. De bor i en fyrarumslägenhet i ett mo
dernt bostadsooråde. Mia arbetar på ett daghem i samma bostadsområde. Hon
började arbeta (eltid, när hon hade varit föräldraledig för sin äldsta dotter. Hon
tycker att barnen behöver det. Hennes arbetstid är oregelbunden men uppgår i
genomsnitt till sex timmar per dag. Arbetsschemat är uppbyggt i sexveckors
intervaller. Tidigast börjar hon kl 6.30 och slutar senast 18.30. Börjar hon 6.30
slutar hon 12.00 eller 14.00.

Den här tisdagen stiger Mia upp 5.30 och börjar med att sätta på kaffe. (Se
figur 9.1) Hon duschar, tvättar håret och klär på sig. Därefter äter hon frukost
och läser tidningen. Hon tycker om att ha en stund för sig själv på morgonen.
Kl 6.30 väcker hon resten av familjen och lagar frukost åt dem. Mellan 7.00 och
7.45 ser hon till att barnen äter och hjälper dem med kläderna. Det blir mycket
spring fram och tillbaka, eftersom hon, samtidigt som hon ser till att Sandra
borstar tänderna ordentligt och sätter upp hennes hår, håller ett öga på Erika
så hon inte klättrar ur barnstolen. Under tiden ger sig hennes man av till sitt
arbete. Strax innan 8.00 går Sandra till skolan och Mia skyndar sig att diska
och klä på Erika. Det är stressigt. 8.10 cyklar hon till Erikas daghem, lämnar
henne där och cyklar vidare till daghemmet där hon arbetar. Fastän hon har
skyndat sig kommer hon för sent och börjar så sitt arbete 8.32. Fram till 12.30
har hon hand om barngruppen på småbarnsavdelningen och har samling, ute
vistelse, aktiviteter och middag för barnen. Därefter har hon lunchrast en halv
timme och ägnar sedan timmen mellan 13.00 och 14.00 till planering av nästa
vecka. Då går hon ifrån barngruppen. Efter mellanmålet slutar hon sitt arbete
15.00 och cyklar till Erikas daghem och hämtar henne, varefter hon cyklar
vidare till fritidshemmet och hämtar Sandra. Hon pratar en stund med personalen

247



om föräldrarmötet. Hon är hemma med barnen 15.50. Fram till 16.15 leker hon
med dem men passar också på att bädda och titta på posten. Hon fortsätter att
prata med barnen och tittar bl a på Sandras läxa. Mannen kommer hem och hon
dammsuger mellan 16.40 och 17.15. Mia vill ha det rent omkring sig och säger
att hon inte orkar med att det ser smutsigt ut. Hon blir avbruten en stund när
hennes mamma ringer. Så följer matlagning och hon stoppar in en omgång tvätt
i maskinen. Under tiden badar hennes man den minsta flickan. 17.50 äter familjen
och därefter diskar Mia. Hon får ett kort telefonsamtal från en god vän. 18.20
hjälper hon under en halvtimmes tid Sandra med hennes läxa, lägger därefter
fram kläder till nästa dag och säger god natt till barnen 19.30. Mia och hennes
man brukar ta hand om var sitt barn på kvällarna. Den följande timmen hänger
hon upp tvätt, "rymmer upp" och stryker. 20.30 sätter hon och mannen sig i
vardagsrummet och dricker kaffe och pratar om heminredning. De har Själv
tillåtelse att reparera sin lägenhet och har gjort i ordning ett par av rummen.
Mellan 20.45 och 23.00 sitter de kvar i vardagsrummet och tittar på TV. Mia
löser korsord samtidigt. Vardagkvällarna blir ofta så. På fredagkvällarna brukar
de dessutom äta något extra gott.

Av Mias dag på 17 tim och 30 min använder hon sex timmar åt betalt arbete
vari ingår en halvtimmes lunchrast. Sex tim och 25 min ägnar hon åt obetalt
arbetet i hemmet. Detta kan fördelas på tre tim och 30 min hushållsarbete dvs
laga mat, diska, tvätta, stryka, dammsuga, bädda samt två tim och 55 min åt att
ta hand om barn. En timme och 7 min går åt till att ta sig till och från arbetet
och då ingår att hämta och lämna barn. Om hon cyklat direkt till och från sitt
arbetet skulle hon enbart behövt använda tio minuter. Den tid som är för henne
själv, dvs för egna aktiviteter och samvaro med andra vuxa, uppgår till tre tim
och 20 min. I den tiden ingår de femtio minuterna hon duschar, klär sig och
sitter för sig själv ,id frukostbordet och läser tidningen.

Mia har en iönearbetariivsform. Hon har många positiva omdömen om sin
arbetsplats. Hon har valt att arbeta deltid för att få mer tid med barnen. Hennes
familjeorientering är stark och hon markerar t ex hur stor vikt hon lägger vid
fredagskvällarnas familjesamvaro. Hon har funderat på om hon skall vara
hemma med barnen men tycker att den nuvarande lösningen är bra, t ex är hon
mycket nöjd med att bostad, arbetsplats och daghem ligger i samma kvarter.
Avståndet mellan arbetsplats och bostad är mycket kort, men lämning/hämt
ning tar tid och fem minuters gångtid blir lätt 50 minuters förflyttningstid. Det
mest stressiga momentet under hennes dag är när hon skall komma iväg till
arbetet på morgonen och lämna barnen på daghem respektive fritidshem.

Mias mål är familjen och hemmet, vilka betingar varandra. Hennes medel är
arbetet, men arbetet har ett värde i sig även om det i hennes nuvarande livsfas
får en lägre dignitet. Hon upplever sig inte förtryckt av män på ett personligt
plan. Hon har t ex bara gott att säga om sina få manliga arbetskamrater. Däre-
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mot fåller hon besvikna omdömen om politikers (mäns) bristande förståelse för
behovet av sextimmarsdagen. Hon och hennes man har en tydlig arbetsdelning,
men de har också ett gemensamt intresse i hemmet och barnen. De hjälps åt med
barnen och de nödvändiga hushållssysslorna, t ex gör maken inköpen på väg
hem från arbetet eftersom han lätt kan transportera varorna i bilen. Eftersom
hon arbetar kortare tid får hon emellertid mer av hemarbetet på sin lott. Den
manliga dominans hon möter finns i ramarna för familjen och i den position som
hennes yrke har i arbetsmarknadens hierarki. Familjen med sin rollfördelning
och sina krav på henne som mamma tar hon för både självklar och önskvärd.
Att ändra på den verkar inte ha föresvävat henne. Om hon tagit steg i den rikt
ningen skulle troligtvis mansdominansen blivit synlig för henne. På det viset
döljer hon en manlig dominans; kanske har hon t o m en överanpassning med
sin starka dragning åt en traditionell kvinnoroll. Det finns inslag av protest i
hennes resonemang, men den riktar sig mot en mer anonym manlig makt och
kan bara uttryckas i ord. Det närmaste handling hon kommit är att delta i en
studiecirkel om sextimmars arbetsdag.

En industriarbeterskas vardag -lönearbetarlivsform
Iris arbetar på en livsmedelsfabrik. Hennes man arbetar på en bilverkstad. De
har två barn, en dotter som har flyttat hemifrån och en son i de övre tonåren.
De bor i eget hus i ett samhälle några mil utanför Kristianstad. För att kunna
komma till sitt arbete måste hon köra bil. När barnen var små hade hon en del
säsongsarbeten och fick hjälp av släktingar att passa barnen. När hon fick fast
arbete på fabriken började hennes svärmor, som just blivit änka, att ta hand om
barnen. Svärmor flyttade så småningom till samma ort och kom då hem till
dem en stund innan Iris och hennes man gav sig av på morgonen. Svärmor hade
middagen klar när de kom hem på kvällen och hon åt också tillsammans med
dem. Iris har alltid arbetat heltid. Hon och hennes kamrater arbetar nio timmar
om dagen och har fredagen ledig varannan vecka. Fredagen däremellan slutar
de en timme tidigare. Under säsongen har de rvåskift under tio veckor så att de
arbetar två veckor skift och rvå veckor vanlig tid.

Denna dag arbetar Iris eftermiddagsskift. (Se figur 9. 2) Hon stiger upp kl
7.45. Duschar och rvättar håret, lägger sedan in en omgång tvätt i tvättmaskinen
och tar sedan in tvätten som hängt ute i trädgården och torkat. 9.00 äter hon
frukost och läser tidningen. 9.30 och en halvtimme framöver gå hon igenom
räkningar som skall betalas och fyller i giroblanketter. Denna uppgift ansvarar
Iris för. Därefter stryker hon. 10.30 kokar hon jordgubbskräm och skalar po
tatis. Irman hon fortsätter med matlagningen ägnar hon en kvart åt att gå igenom
reklam som kommit och gör upp en inköpslista. Hon lagar så middag till sig
själv och förbereder den åt sin man och son som kommer hem på eftermiddagen.
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Hon brukar alltid förbereda maten till de andra i familjen om hon inte är
hennna själv och kan laga den. 12.15 har hon ätit och börjar diska, vilket tar en
kvart. Mellan 12.30 och 13.15 åker hon till banken och livsmedelsaffären som
ligger i bykäman. 13.25 kör hon så iväg till arbetet och börjar sitt arbetet vid
linjen 14.00. 16.30 har hon en kvarts rast, går till matsalen och pratar lite med
två arbetskamrater. Hon fortsätter sannna arbete fram till nästa kvartsrast '19.30.
Så fortsätter arbetet till 21.30, då det blir paus vid linjen i tio minuter. Arbetet
fortsätter fram till 23.00 och den sista kvarten ägnar hon åt att städa sin arbets
plats. Hon kör hem. Det tar tjugo minuter. Hennes man tittar på TV och hon
slår sig ner bredvid honom. 23.50 gör hon sig i ordning för natten och går och
lägger sig 24.00. Nästa dag har hon eftermiddagsskift igen.

Den lediga fredagen använder hon till att uträtta ärenden, t ex gå till hår
frisörskan eller tandläkaren. Ibland bakar hon. När hon får en ledig stund över
sätter hon sig helst och broderar eller löser korsord. Hon brukar inte se på TV
särskilt mycket, eftersom hon lätt somnar då.

Iris dag omfattar 16 tim och 45 min. Hon arbetar eftermiddagsskiftet och är
därför ensam hemma på förmiddagen och hon ägnar den tiden åt hushålls
arbete sammanlagt 4 tim och 25 min. Det betalda arbetet på industrin uppgår
till nio tim, restid med bil 55 min och tid för personligt bruk l tim och 55 min.
I den sista posten ingår frukost med tidningsläsning och TV-tittande efter arbets
dagens slut.

Även Iris har en lönearbetarlivsform. Förvärvsarbetar gör hon för att få
pengar. Det är självklart så. Men hon trivs på sin arbetsplats och har trevliga
arbetskamrater. Målet för henne är lika självklart familjen och medlet för att
kunna förse familjen med t ex det egna huset är lönearbetet. Tack vare hjälp av
svärmor hade familjen inga problem med barnomsorg när barnen var små. Att
bo kvar i det egna huset med goda utrymmen och trädgård är också alldeles
självklart. Där är hon förankrad. Hennes bästa väninna, en kusin, bor t ex i
samma by liksom svärmodern.

Iris och hennes familj har en traditionell arbetsdelning. Hon ansvarar för
sysslorna inuti hennnet och trädgårdsskötseln. Han sköter reparationerna av
huset, lagar bilarna och klipper gräsmattan. Han brukar också hjälpa grannarna
med en del praktiska sysslor. Iris har en stark ställning i familjen, åtminstone
ger hennes version av familjelivet det intrycket. Det förefaller svårt att tala om
manlig dominans i det sammanllanget, men det förutsätter denna strikta arbets
delning i hushållet samt att också hon för in pengar i hushållet. På arbetsplatsen
står Iris, liksom de andra kvinnorna som arbetar vid förpackningslinjen, längst
ner i hierarkin. Den manliga förmannen har hon och hennes kvinnliga arbets
kamrater sympati för. De har också respekt för de manliga kamraternas arbete
med "större ansvar". Däremot känner de sig mycket underordnade gentemot de
högre cheferna. Mot dem är de misstänksamma och upplever sig ha ringa värde
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I arbetslivet förefaller det vara relevant att tala om en kvinnlig överanpassning
vilket gör den manliga dominansen synlig.

En läkares vardag - karriärlivsform
Anita är läkare och arbetar på sjukhuset i Kristianstad. Hon bor med sin man,
som har en hög befattning i grannkommunen, och tre-åriga dotter i en bostads
rättslägenhet i centrala Kristianstad. Eftersom hennes man har en lång resväg
varje dag till sitt arbete är detta en praktisk lösning. Anita har nära till sitt arbete
och daghemmet som dottern vistas på ligger mitt emellan bostaden och arbets
platsen. Hon arbetar heltid, vilket innebär 45 tim i veckan plus jourer en kväll i
veckan och en helg i månaden.

Denna dag börjar Anita sitt arbetet strax innan kl 8.00 och stiger därför upp
6.30. (Se figur 9.3) Hou börjar med att ge dottern välling och sätter på kaffe till
sig själv. Mellan 6.45 och 7.05 äter hon frukost och läser tidningen. Därefter
duschar hon och klär på sig och 7.20 klär hon på dottern och packar hennes
väska. 7.30 är de klara att gå iväg och de promenerar till daghemmet. Dottern
lämnas av där och Anita fortsätter promenaden till sitt arbetet, där hon klär om
sig. 7.55 börjar hon dagen med att gå med på ronden. Ronden är klar 9.00. Hon
dricker en kopp kaffe och fem minuter senare börjar hon ta emot patienter på
mottagningen. Det är stressigt. Mottagningen håller på fram till lunch som hon
har mellan 12.00 och 13.00. Hon äter i personalmatsalen. Efter lunch fortsätter
mottagningen fram till 15.40. Under 20 min därefter ägnar hon sig åt pappers
arbete. 16.00 är det dags för eftermiddagsrond och den är klar 16.40. Resten av
tiden fram till 17.00 går åt till konfererande med kolleger. Arbetsdagen slutar
17.00 och hon går direkt till daghemmet och hämtar dottern och de två är hem
ma 17.20. En liten stund går åt till tvätt och sedan går hon ner i livsmedels
butiken som ligger i hörnan på kvarteret där hon bor. 17.45 till 18.30 ägnar
hon åt matlagning, äta och "röja undan". Timmen som följer leker hon med
dottern tills det är dags för henne att lägga sig. Ytterligare en timme går åt till
att plocka undan. Resten av kvällen, ungefär tre timmar, ägnar hon åt att läsa
facklitteratur (en tim) och se på TV, läsa tidningar och skönlitteratur (två tim).
Hon går och lägger sig 23.30.

Anitas dag omfattar sjntton timmar. För sin tjänsgöring som läkare använder
hon nio tim och fem min inräknat lunchrasten på en timme. Anita vill gärna
arbeta heltid dels för att arbetet är upplagt så att det ställer till problem i hennes
fortbildning om hon skulle arbeta deltid, dels för att hon får bättre ekonomi.
Hon kan tänka sig att arbeta kortare tid om det skulle behövas för dotterns skull.
Till förflyttning mellan arbetsplats och bostad inklusive lämna och hämta barn
går det åt sammanlagt 45 minuter. Genom att lägenheten är centralt belägen går
det fort för Anita att komma till och från arbetet. Affärerna ligger också nära
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och familjen storhandlar en gång i veckan, men det blir ändå så att Anita går
till kvartersbutiken var eller varannan dag. Två tim och tio min ägnar hon åt
hushållsarbete och en tim och 25 min åt att enbart leka med och klä på och av
sin dotter. Tre tim och 35 min denna dag är tid för personligt bruk och den
använder hon förutom till personlig hygien etc till att läsa fack- och skönlittera
tur. Hon har stort behov av att hinna med detta och vill inte avstå alltför mycket
av sina personliga intresssen. Hon försöker rationalisera hushållsarbetet för att
på så sätt skapa det tidsutrymme som behövs.

Anita har en karriärlivsform och den bild hon ger av sin man är densamma.
Det som håller tillbaka henne från att utveckla denna livsform ännn mer är att
hon måste ta hänsyn till barnet. Anita har därmed också börjat tillägna sig en
familjeorientering som står i motsats till hennes engagemang i arbetet. Eftersom
båda makarna har liknande yrken kan ingen av dem få den uppbackning hemma
som en fullödig karriärlivsform kräver. Anita försöker finna en lämplig avväg
ning och har tänkt att om det skulle visa sig att hennes dotter inte mår bra börjar
hon arbeta deltid, även om det inverkar direkt menligt på hennes arbete. I denna
familj med två karriärinriktade makar är det nödvändigt att vara effektiv och
rationell. Att en av dem skall ha nära sitt arbete ligger i linje med dessa tankar.
Likaså att de bor i en modem, centralt belägen insatslägenhet. Tiden i hemmet
prioriterar hon så att hon först och främst ägnar barnet en viss tid, därefter sig
själv och slutligen hushållsarbetet. Hon är noga med att avsätta särskild tid till
barnet, och när hon ägnar sig åt vissa typer av hushållsysslor som baka ser hon
det som något extra hon kan göra tillsammans med sin lilla dotter. Hennes ambi
tion är att få tid till att både läsa facklitteratur och skönlitteratnr. Detta är inte
någon konfliktfri tillvaro. Tiden är knapp. En lösning som föresvävar Anita nu
är att försöka finna någon som kan sköta veckostädningen mot betalning. Det
finns en strävan i familjen efter en egalitär arbetsfördelning, men deras lösning
ligger inte i en fullständig fördelning av sysslorna mellan man och hustru utan
i att avstå från så mycket av det praktiska betungande arbetet som möjligt.
Denna linje driver maken, enligt Anita, väl så hårt som hon själv.

Anita är klar över vad som förväntas av henne i yrket och att dess normer är
utformade av män på mäns villkor. Hon berättar om kvinnliga kolleger med flera
barn som söker sig till distriktsläkartjänster, eftersom de då kan få arbetstider
som är mer förenliga med att ha barn. Anita anser inte att hon är diskrimine
rad eller förtryckt men förutsättningen är alltså att hon lever upp till villkoren
i yrket. Därmed kan man tala om en strategi som döljer den manliga dominansen.

En ekonoms vardag - karriärlivsform
Maj arbetar som ekonom på ett företag. Hon har två barn, tretton och elva år.
Mannen är tjänsteman. Familjen bor i ett eget hus i en mycket liten by ett par
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mil utanför Kristianstad. Hon kör sin egen bil till arbetet. När barnen var små
var hon hemma ett par år och arbetade sedan halvtid i flera år. Så började hon
vidareutbilda sig och fick sin nuvarande yrkeskompetens, arbetar nu heltid och
upplever det mycket stimulerande.

Denna tisdagen stiger hon upp kl 6.00 (se figur 9.4). Hon tvättar sig och klär
på sig och hinner också förhöra ett av barnen på engelska glosor innan hon 6.30
ger sig av i sin bil, som hon denna morgon lämnar på en serviceverkstad. En
granne åker med henne. För att organisera inlämningen av bilen och ändå
komma till arbetet, kör också hennes man sin bil till verkstaden och skjutsar
henne därifrån till arbetsplatsen. 7.00 börjar hon sitt arbete. Den första timmen
hjälper hon sin arbetskamrat att sortera kalkyler och arbetar därefter med att
räkna på investeringar. Skrivaren hänger upp sig men hon får den all fnngera
igen. 9.00 har hon en kvarts rast med kaffe och småfranska. Efter rasten arbetar
hon med ell bokslut. 12.00 har hon lunchrast. Hon sitter kvar vid skrivbordet
och pluggar engelska samtidigt som hon äter. 12.15 skjutsar en arbetskamrat
henne till bilverkstaden så all hon kan hämta bilen. Hon är tillbaka 12.45. Då
fortsäller hon sill arbete med bokslutet. Hon ringer hem för att se om yngsta
dottern kommit hem men får inget svar. 14.30 har hon en kvarts rast och hon
dricker kaffe tillsammans med två arbetskamrater. Så fortsätter arbetet med
bokslutet fram till 15.15. Hennes äldsta dotter ringer henne och de pratas vid i
ca fem minuter. Maj tar nu itu med att göra en lönsamhetsbedömning på artik
lar som visat för höga tillverkningskostnader. Hon håller på med det fram till
17.30. Hennes ordinarie arbetstid slutar 16.00 så denna dag får hon en och en
halv timmes övertid. Hon kör direkt till dollerns hoppträning. Dottern rider
och har egen häst, och pappan har skjutsat henne till ridskolan. Under en halv
timme tittar Maj på träningen och därefter åker de tillsammans hem. 18.45 är
de hemma och Maj byter kläder. Innan hon ger sig av ut på en joggingrunda
med hunden, säller hon på torktumlaren. En av döllrarna har tvällat under efter
middagen. 19.30 är hon tillbaka och då badar hon och tvällar håret. Mellan
20.00 och 20.30 äter familjen kvällsmat och därefter tittar Maj i en garnkatalog.
Så viker hon ihop tväll. 21.00 hjälper hon först den yngsta dollern med läxan
och därefter den äldsta som skall ha prov i skolan. Timmen mellan 22.00 och
23.00 ägnar hon åt sina egna studier i engelska. 23.00 går hon och lägger sig.

Majs dag omfattar sjutton timmar. Av dem avsätter hon tio tim och 30 min
till sitl avlönade arbete. Hon arbetar alltså övertid och det händer då och då.
Lunchen utnyttjar hon till att läsa lite engelska och all hämta bilen på verk
staden. Ofta åker hon och handlar mat på lunchen och säller den i kylskåpet på
jobbet. Kläder brukar hon också försöka handla då. En timme går åt till arbets
resor och det är nästan dubbelt så lång tid som när hon kör direkt. Arbets
resorna förlängs denna dag, eftersom hon lämnar in bilen på verkstad och
hämtar sin doller på hemvägen. För all kunna arbeta heltid prioriterar Maj det

256



TId BOSTADEN ARBETSPLATSEN

24

22

20

18

18

14

12

10

8

6

R,m

~ E :. •• 1i1 2 ) go . .~

'a " .• ~.

E o • • 5 E .-
.~ ~

~
• ll. ~.:;o • • ~ >. 1l ~~
~

~
• ~ dl 1li;1 > j Zi " ~ ~ > :3.8" iD .s m a:

Figur 9.4 En ekonoms vardag

257



hon anser är viktigast av sysslorna i hemmet. Barnen och att ägna sig åt dem
ställer hon i förgrunden och hon gläder sig åt när de har framgångar i skolan,
särskilt när de inte fått någon hjälp hemma. Hon är tillsammans med barnen
under ca två timmar denna kväll: dels tittar hon på när en av döttrarna har
hoppträning dels hjälper hon dem med läxor. Hushållsarbetet ägnar hon för
hållandevis lite tid, 50 minuter inklusive måltid. Två tim och 45 min är tid för
personligt bruk men joggingrundan kombinerar hon med att rasta hunden. En
timme avsätter hon till sina spåkstudier på kvällen.

Maj är intressant eftersom att hon har bytt livsform. När barnen var små var
hennes familjeorientering stark och hon ansåg att det var viktigt att vara mycket
tillsammans med dem. Hennes kontorsarbete var på intet sett stimulerande eller
utvecklande. Då jobbade hon bara för pengarna. Hennes livsform var mest lik
1önearbetarlivsformen och det. var också hennes föräldrars livsform. Så läste
hon in gymnasiets ekonomlinje på kvällarna och fick ett helt annat arbete som
gav henne en flygande start i en karriär. Hon fick snabbt självständiga upp
gifter och klarade av dem bra. Hon upplever att hon är något att satsa på och
svarar mot dessa förväntningar genom att engagera sig djupt i jobbet t ex med
övertid. Hon fortsätter också sina studier bl a i engelska och har också planer
på att studera ekonomi på högskolan på kvällarna. Hon menar att hon satsat på
rätt typ av utbildning, ekonomi ligger i tiden, och med sina praktiska erfaren
heter är hon eftersökt på arbetsmarknaden. Hon anser inte att hon nu är dis
kriminerad p g a sitt kön men nämner att unga kvinnor är mer utsatta. Dem
frågar alltid arbetsgivaren om de har barn eller inte, och har de inte sin barna
födande period över är'de inte intressanta på arbetsmarknaden. Hon är alltså
klar över att det finns en manlig dominans i arbetslivet men i den livsfas hon
nu befinner sig i anser hon inte att den drabbar henne negativt. Självklart måste
hon också leva upp till de manliga villkoren.

Nu när hennes barn blivit så stora uppfattar hon inte det som något problem
att hon satsar så mycket tid på på arbetet, tvärtom tycker hon att det är stimu
lerande. Hennes man, som var skeptiskt inställd i början av hennes stndier, anser
nu att hon fått stor utdelning och uppmuntrar henne att fortsätta. Detta är en
viktig del av uppbackningen i karriärlivsformen. Familjeorienteringen har hon
kvar men lägger nu tiden på det hon anser vara väsentligt, och det är barnen
och att barnen utvecklas i skolan och genom sina intressen. Eftersom barnen
har olika fritidsintressen tycker hon ibland att det kan vara svårt att räcka till
för dem båda. Det är nödvändigt att avstå från en del t ex har de ett mycket litet
umgänge. Arbetsfördelning av hemarbetet har makarna uppdelat i ansvarsom
råden. Han har hand om bilarna, räkningarna och sköter golven. Hon har huvud
ansvaret för tvätten, dammtorkningen, matlagningen och hunden. Hon tycker om
att systematisera och skulle mycket väl kunna tänka sig att schemalägga sin fritid,
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En mellanstadielärares vardag - mellanlivsform
Doris är mellanstadielärare vilket också hennes man är. Hon har tre barn nio,
sex och tre år gamla. Familjen bor i ett eget hus i ett samhälle ett par mil utan
för Kristianstad. Skolan där Doris arbetar finns i samma samhälle, medan hennes
man kör bil ett par mil till sin skola. Doris tjänstgöringstid omfattar 25 lek
tionstimmar i veckan. Full tjänst är 29 timmar. En lektionstimme är kompensa
tion för att hon är bibliotekarie. Hon har därmed 85 procents tjänst. Hennes
man har 27 lektionstimmar, ca 90 procents tjänst, men är dessutom handledare.

Denna torsdag stiger Doris upp 7.00, duschar och tvättar håret. Treåringen
har kissat i sängen under natten, så hon måste ta upp lakanen. Därefter äter hon
frukost och hjälper de två yngsta barnen. Frukosten är stökig. 7.50 ger sig man
nen och nioåringen av till var sin skola. Doris sätter igång med att göra en bull
deg. Därefter dukar hon av, plockar undan i köket, bäddar och kör en omgång
tvätt i maskinen. Barnen lägger under tiden pussel men de "tjafsar" mycket.
8.30 bakar hon bullar och barnen får hjälpa till. Därefter hänger hon upp tvätt.
Det är stressigt för henne att hinna bli klar så att hon hinner laga lunch. Tre
åringen hjälper till att laga lunchen. Så äter Doris 11.00 och hjälper också
barnen vid matbordet. Därefter dukar hon av, sätter treåringen på pottan, byter
kläder och skriver en lapp till sin man. Treåringen är irriterad och själv blir
hon stressad för maken, som skall avlösa henne, är försenad. 11.40 beger hon
sig av i bil till skolan, lämnar in sexåringen på lekis på vägen och startar sin
lektion i naturkunskap 11.50. Hon genomför ytterligare en lektion i engelska
och en i svenska. På rasten emellan ringer hon in en beställning till SeB. Innan
hon ger sig av hem har hon en kort oförberedd lärarkonferens. Doris hämtar
så dottern från lekis 15.00, tar med henne till affären och handlar, kommer hem
15.30 och dricker kaffe. 16.00 tar hon med sig minstingen och kör iväg och
lämnar in tips och gör ett ärende i en närliggande ort. 17.00 värmer hon rester
till kvällsmat. Familjen äter. Hon plockar undan, diskar, läser saga för mellan
barnet. 19.00 till 20.00 sorterar hon papper och lägger in en omgång kläder i
tvättmaskinen. 20.00 kör hon till skolan där hon rättar böcker och förbereder
lektioner. 22.00 kommer hon hem, dricker kaffe, läser, funderar på klädinköp
till barnen och hänger tvätt. 23.30 plockar fram dotterns danskläder. Hon
släcker lampan 24.00.

För Doris är den tid som upptas av obetalt arbete i hemmet större än den hon
använder till betalt arbete, 7 tim 10 min för hushållsarbete och l tim 35 min för
barn jämfört med 5 tim 10 min för arbetet som lärare. Hon har nära till arbetet
och använder endast 20 min sammanlagt till arbetsresor. Hennes fria tid, att an
vändas för egen del, är betydligt mindre. Doris har en dag full med måsten. Hon
har en familjedagmamma men barnen är där bara halvtid, eftersom föräldrar
nas arbetstider sicksackar, och så vill hon ha det. Hon har en klar uppfattning om
hur hon tycker att barn skall uppfostras. Man skall vara mycket tillsammans med
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sina barn. Barn skall se sina föräldrar arbeta och man skall ta med barnen i
arbetet. Hon är uppvuxen på landet där hennes föräldrar hade en gård. Att baka
är en självklarhet. Doris har alltså en mycket stark familjeorientering med
barnen i centrum och utpräglad husmorsideologi. Så styr hennes bakgrund hur
hon organiserar sin vardag just nu. Hon har också höga ambitioner på sitt för
värvsarbete och planerar sina lektioner på nytt för varje gång. Hon lägger ner
mycket tid på skolbiblioteket, mer än den lektionstimme hon har ersättning för.
Hon drömmer om att få mer tid för sig själv, till att läsa, motionera och gå på
teater. Genom sitt arbete är hon en typisk representant för mellanskiktskvinnor
na. Men hon är inte inne i någon karriärstege och har t ex inga ambitioner på
att bli skolledare eller rektor. Hon vill helt enkelt utföra ett bra jobb, och de
ambitionerna kolliderar med hennes ambitioner på familjelivet. Därmed är hon
en av de kvinnor som hamnar emellan lönearbetarlivsformen och karriärIivs
formen. För Doris är förvärvsarbetet nödvändigt och självklart men i sin karak
tär också meningfyllt och stimulerande. Den vidareutveckling hon kan se fram
för sig får ske när barnen bli stora. Doris är en kvinna som jag vill placera i
mellanlivsforrnen. Om hon skulle placerats i karriärlivsformen skulle hon haft
sina barn i barnomsorgen hela dagarna och på så sätt får mer tid över både till
sig själv och till att utveckla sitt arbete. Hon skulle också vid stressiga tillfällen
sänkt sina ambitioner på hushållsarbetet.

Hon eftersträvar ett egalitärt förhållande till sin make. Hennes man var t ex
den förste mannen inom rektorsområdet som var föräldraledig. De har en
arbetsdelning av hushållssysslorna men hon är medveten om att hennes ambi
tioner är högre än hans. Han är den som står för heminredning, stryker och
vattnar blommor samt fixar bilarna. Doris ansvarar för övrig klädvård, både
inköp och tvätttning. Hon gör också upp matsedel och sköter alla matinköp. De
delar ofta barnen mellan sig när de är dags för dessa att lägga sig.

På arbetsplatsen har hon iakttagit hur manliga rektorer kan vara mycket
maktfullkomliga och behandla folk synnerligen godtyckligt. Hon menar att det
är en nackdel att vara kvinna, en kvimla kanske får barn och vill arbeta deltid.
Doris kan alltså ge exempel på vad hon anser är diskriminering. Detta försöker
hon hantera både genom att se till att det blir så lite nackdelar för skolan med
hennes deltid som möjligt - döljer mansdominansen - men också genom att stå
på sig, bevaka sina rättigheter och säga ifrån till rektorn och kolleger - en
protest mot mansdominansen.

Tidsjördelllillgells logik
Varje enskild kvinnas dag följer sin egen logik men samma sysslor och rutiner
återkommer i olika kvinnors vardag t ex morgonbestyren, arbetet, hemsysslorna
tidigt på kvällen och så eventuellt tid för avkoppling. Mat, tvätt, barnpassning är
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Tabel/9.I Mias, Iris, Anitas, Majs ocb Doris tidsonvlindning

Vaken tid Pers, bruk Hushåll Barn Förv,arb Arbetsres

Mia barnskötare 17tiru3Om 3tim20m 3tim3Om 2tim55m 6tiru ltim7m
lönearbetarllvsf
Iris livsmedelsarb 16tiru45m ltim55m 4tim25m 9tiru 55m
länearbetarlivsf
AnIta läkare 17tim 3tiru35m 2tiru1Om 1tim25m 9tiru5m 45m
karriärlivsf
Maj ekonom 17tiru 21im45m 50m 2tim15m IOtiru3Om 60m
karriärlivsf
Doris 1iirare 17tiru 2tim45m 7tim1Om 1tim35m 5tirulOm 20m
mellanlivsf

fim= timmar, m=minuter
I arbetsresor ingår hämtallämna barn på daghem samt de ärenden som gärs i samband med
resan. Tid/ör barn är den tid som kvinnorna huvudsakligen ägnar sig åt barn.

dagliga inslag, Tiden för hushållsarbete respektive barnpassning är uppstyckad
och avlöser varandra i ett komplext mönster. Ju mindre barn desto kortare inter
vall. Vardagens tid fördelas huvudsakligen på två platser, bostaden och arbets
platsen, och därmellan några avstickare till daghem och butik. Den ena kvinnans
vardag synes vara den andras lik. Ändock är det inte alldeles självklart hur
vardagens systematik byggs upp. Hur mycket tid är det nödvändigt att använda
till hushållsarbete etc? Är det barnens antal och ålder som har avgörande be
tydelse? Kan man se en direkt koppling mellan lång arbetstid och kort tid för
hushållsarbete? Använder de som arbetar deltid mycket tid för personligt bruk?
Eller är det barnen eller hushållsarbetet som kommer i åtnjutande av den tiden?

Ingen av ovanstående frågor kan besvaras på ett enkelt sätt utifrån den tids
användning som tidrumsdiagrammens huvudpersoner Mia, Iris, Anita, Maj och
Doris har (tabell 9.1). Skillnaderna mellan dessa kvinnor är störst, när det gäller
tidsåtgången för förvärvsarbete och hushållsarbete. Förvärvsarbetstiden varie
rar från ca fem timmar till tio och en halv. Tidsåtgången för hushållsarbetet är
för en kvinna mindre än en timme och för en annan mer än sju timmar. En
kortare arbetstid ger möjlighet att använda mer tid till hushållsarbete men sam
bandet är inte självklart. Ej heller att en lång arbetstid är samma sak som att an
vända lite tid för personligt bruk. Det finns heller inget som pekar på att stora
barn innebär att tiden för hushållsarbetet minskar. Däremot är det uppenbart så
att små barn, förskolebarn, kräver egen tid dvs att de direkt tas om hand men
inte hur lång tid. Det är inte heller så att tre barn fordrar exakt tre gånger så
mycket tid som ett. Tid för barn sammansmälter i stor omfattning med tid för
hushållsarbete. När barnen blir större blir det mycket tydligt att samvaron med
dem döljs bakom hushållsarbete eller allmän samvaro och avkoppling. Var-
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dagens organisation är ett komplicerat mönster som innehåller två stora sjok av
tid, dels ett för förvärvsarbete, dels ett för hemarbete och fritid. Dess rums
koppling är entydig, arbetsplatsen respektive bostaden. Fördelningen av tid
mellan hushållsarbetets olika sysslor, tid för barnen och tid för personligt bruk
bygger på en nödvändighet men också på prioriteringar som för den enskilda
kvinnan är självklara och kanske omedvetna. De har att göra med hennes
normer och värderingar. Livsformstil1hörighet och livsstil utgör en bra förkla
ringsgrund.

Tidsanvändning

Dagböckerna med sina nedtecknade händelsekedjor exemplifierar hur vardagen
ser ut för enskilda kvinnor. Tillsammans med tidrumsdiagrammen avspeglar de
vardagens organisation med dess typiska blandning av betalt och obetalt arbete.
Beroende på kvinnans yrke kombineras vård och omsorg, undervisning, skriv
bordsarbete eller förpackningsarbete med matlagning, städning, tvätt, barnpass
ning men också med tid för samvaro och avkoppling som TV-tittande, korsords
lösande, kaffedrickande och läsning.

Grundregeln är alltså att tiden för en vardag fördelas i tre block: ett mindre
och ett större tidsblock i bostaden och ett större tidsblock på arbetsplatsen.
Detta innebär ofta en till två timmars morgongöromål innan man lämnar bo
staden för att ta sig till arbetsplatsen, ett pass mitt på dagen för betalt arbete och
ett pass på kvällen för hushållsarbete, ta hand om barn samt för samvaro och
mer personliga angelägenheter. En annan grundregel är att vissa typer av sysslor
är återkommande varje dag. En del hushållssysslor är oundvikliga i en familj
med barn, huvudsakligen de som har med matlagning och ätande att göra. Barnen
kräver uppmärksamhet och tar tid i anspråk. Hur mycket och regelbundenheten
beror bl a på barnens ålder. Klä sig, duscha etc, alltså en viss tid för ens egen
person, är likaså oundgängligt. Detta sätter sina avtryck i vardagens tidsstruktur.

För att få en uppfattning om alla de intervjuade kvinnornas tidsanvändning i
en sammanfattad form har tidsåtgången för olika sysslor sammanställts (tabell
9.2) Eftersom materialet är av begränsad omfattning och inte insamlat med av
sikt att göra statistiska beräkningar representerar det på intet sätt något genom
snitt för kvinnors tidsanvändning, utan skall endast ses som en sammanställning
av de kvinnor som intervjuats i denna studie. Kvinnorna har också delats upp i
tre grupper efter livsform dvs lönearbetarlivsform, mel1anlivsform och karriär
livsform (tabell 9.3). Fördelen med att överhuvudtaget göra sammanställ
ningen, trots ovanstående invändning, är att vissa förhållanden sätts på sin spets.
Det ger en del ledtrådar som kan prövas i den kvalitativa analysen.
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Tabell 9.2 Tidsanvälldlling per arbetsdag,fördeiat pä olika kategorier

FörväIvsarbete
Personligt bruk
Hushållsarbete
Barn
Arbetsresor

Summa (=vaken tid)

Medelvärde

8tim4Om
3tim25m
2tim3Om
ltim20m

55m

l6tim4Om

Lägst värde

3tim15m
ltim30m

40m
Om

10m

l6tim15m

Högst värde

13timOm
6tim5m

7timlOm
3tim2Om
ltim50m

17tim5Om

Sammanställningen grundas på 26 dagböcker. Arbetsfria vardagar ingår ej utom i summan som
grwufas pä 31 dagböcker.

Flertalet kvinnor har en vaken vardag som omfattarnästan 17 timmar, vilket
innebär att deras dygnsvila inskränkes till ca sju timmar. Variationerna för
kortast och längst dag ligger mellan drygt 16 timmar och koappt 18 timmar.
Det innebär t ex att om man schablonmässigt bedömer att en vuxen person be
höver en dygnsvila på åtta timmar har alla de intervjuade kvinnorna för få
sönmtimmar, eftersom de sover mindre än åtta timmar. Hur mycket tid som
används till olika sysslor varierar kraftigt. Tiden för förvärvsarbetet kan upp
gå till ca tre men också tretton timmar. Hushållsarbetet kan göras undan på 40
minuter men kan också ta ta över sju timmar i anspråk. En kvinna har en och
en halv timme för personlig hygien, avkoppling etc medan en annan kvinna an
vänder sex timmar. Spännvidden är alltså stor när det gäller dessa aktiviteter.
Det är tidsåtgången för arbetsresor och tidsåtgången för barn som har lägst
spännvidd. När det gäller arbetsresor ger de en vink om att en halvtimmes resa
morgon och kväll är acceptabelt men helst inte mer. Om det tar längre tid,
framför allt när man lämnar och hämtar bam, prövar man sig fram till en
annan organisation, där föräldrarna hämtar och länmar växelvis beroende på
vem som börjar senast, slutar tidigast, har exakta tider att passa och tillgång tiII
bil. Flera av dessa kvinnor bor i mindre tätorter utanför Kristianstad, och för
att få smidiga förflyttningar mellan bostad och arbetsplatser kan två bilar vara
en lösning. När det gäller särskild tid för barn har redan påpekats att tid för
stora barn göms bakom dels hushållsarbete och dels samvaro i allmänhet, t ex
dricka kaffe framför TVn. Små barn tar man hand om parallellt med hushålls
arbetet. Det låter sig i viss mån förenas, men närvaron av barn begränsar vad
man kan göra och förlänger tiden som går åt till sysslan.

Uppdeloing i de olika livsformerna ger indikationer om en del förhållanden
som gör att mönstret i vardagens organisation blir tydligare. Låt oss utgå ifrån
förvärvsarbetet som också är livsformsteorins bas. Kvinnorna i karriärIivsfor
men arbetar i genomsnitt längst tid dvs heltid, eventuellt med övertid. Kvinnor
na i mellanlivsformen arbetar någon form av förkortad arbetstid och kvinnorna
i lönearbetarlivsformen förkortar sin arbetstid mest. Det verkar logiskt med
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Tabell 9.3 Tidsanvändningjör kvintwr i olika tivsjomler

Vaken tid Pers. bruk Hushåll Barn Förv.arb Arbetsres

Karriärlivsf 17tim5m 3tim2Om 2tim ltim45m 9tim 50m
Meilanlivsf 16tim5Om 3tim45m 3tim5m ltim25m 7tim4Om 50m
l.öuearbetar- 16tim3Om 4lim 2tim55m ltim45m 7tim 45m
livsf
" arbetsdagar 3tim20m 2tim15m 55m 9tim 60m
" fria vardagar 6tim5m 5timlOm 4tim45m

Sammanställningen grundar sig pd 8 dagböcker vardera/ör karriär- resp mellanlivsjomlen samt
10 dagböcker för lönearbetarlivsjonnen. Vaken tid har beräknats på 31 dagböcker.

tanke på hur de uppfattar förvärvsarbetets betydelse vilket framgått av tidigare
kapitel. Deras exakta motiveringar kommer att behandlas längre fram i detta
kapitel. Tidsblocket för förvärsarbetet varierar alltså kraftigt i omfattning men
också i tidsmässig förläggning. Regelbunden kontorstid kan vara placerad mellan
kl 7.00 och 16.00 eller 8.00 och17.00 ofta med möjlighet till flextid. Lärare
har t ex sina lektioner utplacerade oregelbundet över veckans dagar till vilket
kommer förberedelsetid som kan placeras när det passar bäst, ofta på kvällarna.
Skiftarbete inom industrin kan växla mellan tidiga morgnar då arbetet börjar
7.00 och eftermiddagsskift som börjar 13.00. Schemalagd arbetstid inom sjuk
vård- och omsorgsverksamhet kan innebära långa dagar som börjar 6.45, men
också lediga vardagar och arbetsfylIda helger. De här oregelbundenheterna slår
igenom tydligast för kvinnorna i arbetarklassen. Deras arbetsdagar är ofta långa,
men kontrasteras mot deras arbetsfria vardagar.

Om nu kvinnorna i lönearbetarlivsformen förvärvsarbetar ca två timmar
mindre per dag än kvinnorna i karriärlivsformen: vad gör de som de senare
inte gör? För det första kan vi konstatera att kvinnorna i lönearbetarlivsformen
sover ca en halvtimme mer, att de har en halvtimme mer till förfogande för sin
egen person och att de använder en timme mer per vardag till hushållsarbete.
Men ytterligare en viktig skillnad är att kvinnorna i lönearbetarlivsformen
fördelar sin tid mellan olika dagar där arbetsdagar och fridagar står i kontrast
till varandra. När dessa båda kvinnogrupper har lika lång arbetsdag använder
kvinnorna i karriärlivsformen betydligt mer tid till sina barn. I genomsnitt an
vänder de emellertid lika mycket tid till barn. Kvinnorna i lönearbetarlivs
formen låter sina fria dagar kompensera den kortare tid de tar sig an barnen på
sina arbetsdagar. Då lägger de också ner betydligt mer tid på hushållsarbetet
och på sig själva. Detta framgick mycket klart av intervjuerna där kvinnorna
med lönearbetarlivsform omtalade hur de använde fridagarna till att uträtta
ärenden, tog itu med hushållsarbete som de inte tyckte var lönt att sätta igång
med på kvällarna. Det är också då barnen får större del av mödrarnas tid. Detta
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speglar i en annan form den verbala beskrivning kvinnor förde fram i inter
vjuerna om barnuppfostran och barnpassning. Kvinnorna i lönearbetarlivsfor
men skiljer inte på sig själva och barnen respektive hela familjen i samma grad
som kvinnorna i karriärlivsformen. De senare har ett mer utpräglat intresse av
att dela in och etikettera sina sysslor. De har också större ambitioner att bygga
under barnens särskilda intressen. Kvinnor i lönearbetarlivsformen finns till för
sina barn, men det är mer barnens uppgift att ta dem i anspråk. Kvinnorna i
karriärlivsformen poängterar barnens behov av stimulans och utveckling och
sitt eget ansvar därvidlag, men de poängterar också sina behov av tid för egna
intressen och upplever att de måste sätta tillbaka sin egen person och vill egent
ligen ägna sig mer åt olika fritidsintressen. Trots denna markering har de en
genomsnittlig tidsanvändning för personligt bruk som är mindre än både kvin
norna i lönearbetarlivsformen och mellanlivsformen. Men som framgick av
Anitas och Majs tidsdagböcker förser de sig med mer "egen tid" när det är möj
ligt. De prioriterar sig själva när de gjort undan nödvändigt hushållsarbete.
Detta visar ett kvalitativt annat sätt att organisera sin vardag än bland kvinnorna
i lönearbetarlivsformen.

Hur fördelar kvinnorna i mellanlivsformen sin tid? De arbetar lite mindre än
kvinnorna i karriärlivsformen. De sover lite mer. De använder mer tid till per
sonligt bruk. De använder mycket mer tid till hushållsarbete men faktiskt mind
re tid till barnen. Nu har jag tidigare påpekat att hushållsarbete och barnpass
ning flyter ihop, och om dessa kategorier slås ihop uppgår kvinnorna i karriär
livsformens tid till hushåll-barn till 2 tirn 20 min och kvinnorna i mellanlivs
formens tid till hushåll-barn till 4 tim 30 min, en betydande skillnad per vardag.
Kvinnorna i mellanlivsformen har, menar jag, ett kvalitativt annorlunda sätt att
organisera sin vardag än kvinnorna i karriärlivsformen. De har behålIt ett
traditionellt kvinnligt drag med en husmorsideologi, samtidigt som de har god
yrkesutbildning och i princip anser att deras yrkesarbete är meningsfyllt och
ger dem något mer än pengar och kamratskap.

Kvinnorna i karriärlivsformen satsar hårt på sitt yrke och de har kommit
över en gräns, där de inte utan mycket stora svårigheter kan bibehålla en tradi
tionell kvinnlig husmorsideologi. De tvingas att prioritera och då förvissar de
sig om att barnen måste få sin tid eftersom de också har förväntningar på dem.
De knaprar i kanten på sin sömn och på tiden för sin egen person, dock icke
utan irritation. Hushållsarbetet försöker de ta ett nytt grepp på och de sorterar
undan det som inte är nödvändigt. I äktenskap där makarna har likartad yrkes
utbildning och likartad position i arbetslivet, tenderar arbetsdeiningen mellan
kvinna och man gå längst i gränsöverskridande av de traditionella områdena.

Kvinnorna i 1önearbetarlivsformen förvärvsarbetar för att få en inkomst,
men de kan också erbjudas ett sammanhang med gott kamratskap och känslan av
att ha gjort nytta. Många har drag aven stark husmorsideologi och de har ofta
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en traditionell arbetsdelning i hemmet. Men hemmet är också deras revir där de
kan ha stort inflytande över hur saker och ting skall vara.

Dagböckernas bild av förvärvsarbetet och hemarbetet

I sina tidsdagböcker återger kvirmorna hemarbetet och förvärvsarbetet på olika
sätt (se figur 9.6). Generellt sett redovisas förvärvsarbetet i långa sjok och sam
manfattat, medan framför allt hemarbetet och däri hushållsarbetet är mycket
noga specificerat och uppdelat i olika sysslor. Tidsdagböckerna förmedlar där
för ett intryck av att förvärvsarbetet är mer monotont än hemarbetet. Så kan
det vara. Troligen är också arbetet vid ett löpande band tämligen enformigt.
Det finns emellertid kvinnor som betonar att de har stimulerande och omväx
lande arbetsuppgifter men även de har samma redovisningsteknik. Det kan inne
bära att omväxlingen i arbetsuppgifterna ligger i att de är tankemässigt stimule
rande även om man sitter tämligen stilla vid ett skrivbord hela dagen. Efter
som tidsdagböckerna är en typ av "händelseböcker" blir de aktivitetsinriktade
och den tankemässiga omväxlingen låter sig inte lika lätt förmedlas i tidsdag
boksformen.

Kvinnornas tidsredovisning av förvärvsarbetet är systematiskt kopplad till
de mm (både fysiska och sociala rum) som de befinner sig i. Tex noteras i dag
boken alla raster, och som regel går också kvinnorna ifrån sitt arbetsrum till
ett personalrum, när de har kafferast eller lunchrast. Går de på sammanträde
till en speciell lokal redovisas det som särskild aktivitet. Men det är också så att
enskilda samtal med arbetskamrater anges som separata aktiviteter även om
man vistas i samma rum. När anställda inom vården arbetar med mottagning
av patienter flera timmar i sträck redovisas det emellertid som en aktivitet och
när de sedan går över till avdelningen för rond eller städning redovisas det som
en ny, avgränsad aktivitet. Lärare redovisar sina olika lektioner som separata
aktiviteter. Det här sättet att föra samman, alltså att ange vad som hör samman,
avslöjar kvinnornas indelningsgnmd. Den tycks mig vara det fysiska rummet
kopplad med mänsklig samvaro i olika former där interaktionen med männi
skor är styrande. När en kvinna t ex samtalar med olika arbetskamrater och
befinner sig i ett och samma rum redovisar hon de olika samtalen som skilda
aktiviteter. Kanske kan det sammanfattas som så, att när en grupp bildas eller
upplöses utgör det en naturlig avgränsning aven aktivitet som bokförs. Detta
förstärks av det fysiska rummet, så att byte av rum hjälper till att gruppera och
avgränsa. I intervjuerna med kvinnorna framgår också att de tillmäter kontakter
med andra människor på arbetsplatsen stor betydelse, och denna inställning blir
synlig i dagböckerna Gfr kap 7).
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Tider

5.30
5.30-6.00
6.00-6.30
6.30-7.00
7.00-7.30
7.30-7.45
7.45-7.50
7.50-8.10
8.10-8.15
8.14-8.26
8.26-8.32

8.32-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.05-15.10
15.20-15.25
15.45 15.50
15.50-16.15
16.15-16.35
16.40-17.15
17.15-17.50
17.50-18.20
18.20-18.50
18.50-19.30
19.30-20.30
20.30-20.45
20.45-23.00

23.00

Aktiviteter

steg upp, satte på kaffe
duschade, tvättade håret
läste tidningen åt/rukast
lagadefrukost till barnen, väcker barnen
Barnen äterfrukost
hjälper barnen med kläder och tvättning
Sandra går till skalan
Diskar, klär på Erika
Cyklar till Erikas dagis
Ärpådagis
Cyklar till dagisjobbet
jobbar. Samling, utevistelse, aktiviteter, middag
Middag
Planeringför nästa vedm
jobbar
Cyklar till dagis, Erika
Cyklar till fritan
Cyklar hem
Leker med Erika, tittar på posten, bäddar
pratar med Samira, leker med Erika
dammsuger
lagade mat, Tvättar en maskin
åt, diskade
hjälper Sara med läran
läggerfram kläder till nästa dag. Nattar Sara
hänger upp tvått, rymmer upp. Stryker tvätt
fikar. Per och jag pratar
Tittar pd IV. löser korsord
gick och la mig

Kommentarer

Stressigt

Komjör sent. Stressigt

Pratarmedpersonalen om
blockaden ochjöräldramötet
Leker med barnen +
andra aktiviteter
tittarpå Saras läxa
Mamma ringer
Per badar Erika
Britt ringer om gymnastiken
Per nattarErika

Figur 9.6 Barnsköterskan Mias tidsdagbok: Tisdag

Hemarbetet och redovisningen av det följer en annan logik. Tvätt, matlagning,
städning, tid med barnen är detaljerat avgränsade i olika moment med exakta
tidsangivelser, fastän de anslnter tätt till varandra och utförs växelvis. Denna typ
av sysslor kan mycket väl redovisas i femminuterspass. Gruppsammansättningen
eller rumskopplingen är inte lika tydlig som för förvärvsarbetet. Även om man
befinner sig i samma rum exempelvis köket och där ägnar sig åt olika sysslor
som laga middag, äta middag och därefter diska särredovisas dessa olika aktivi
teter. Samma grupp, vanligen hela familjen eller kvinnan med barnen, kan glida
över från den ena verksamheten till den andra t ex äta mat, plocka av middags
bordet, prata med varandra, se på TV tillsammans, och dessa aktiviteter noteras
var för sig. Detaljeringsgraden är som omnämnts högre och mer uppspaltad på
aktivitetsinriktning. Handla, plocka upp inköpta varor, laga mat, äta mat, kvälls-
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fika, diska, städa, se på TV, köra barn till fritidsverksamhet, bada barn, läsa
sagor, förhöra läxor, tvätta, stryka tvätt, städa, plocka undan, sy och jogga är
exempel på aktiviteter som kvinnoma noga skiljer på i sina dagböcker. Det är
påfallande hur många olika benämningar kvinnorna har för att ta hand om
barn, och det torde spegla vilken central plats barnen intar i varje fall mentalt i
kvinnornas liv. Det pågår alltså flera olika projekt parallellt i hemmet och man
hoppar emellan dem flera gånger under vardagens förlopp.

Utrymmesmässigt i kvinnornas tidsdagböcker upptar därför hemarbetet som
regel större plats än förvärvsarbetet, även om förvärvsarbetet i antal timmar
och minuter långt överskrider tiden i hemmet. För att få ett mått på dessa iakt
tagelser har jag kompletterat mina intryck från läsningen av dagböckerna med
en beräkning av hemarbetets respektive förvärvsarbetets omfång där. För varje
dagbok har utrymmet för förvärvsarbetet jämförts med utrymmet för hem
arbetet inklusive fritidsaktiviteter. Utrymmet har operationaliserats till läng
den, mätt i cm, i tidsdagboken. Eftersom de enskilda kvinnorna har olika redo
visningsteknik, har beräkningar för varje dagbok grundats på utrymmet per
tidsenhet (minuter), och en kvot har bildats av utrymmet för hemarbetet in
klusive fritiden per tidsenhet i relation till utrymmet för förvärvsarbetet per
tidsenhet. l Beräkningarna ger till resultat att i genomsnitt upptar redovis
ningen av hemarbetet drygt 50 procent större utrymme i tidsdagböckerna än
förvärvsarbetet om de omfattar samma tid mätt i timmar eller minuter. Kvin
norna i lönearbetarlivsforrnen ägnar hemarbetet nära 70 procent större utrym
me än förvärvsarbetet och kvinnorna i mellanlivsforrnen ca 50 procent större
utrymme, medan kvinnorna i karriärlivsformen redovisar hemarbetet och fri
tiden ca 35 procent utförligare än förvärvsarbetet.

1 Beräkningarna är utförda på 26 tidsdagböcker. Några intervjupersoner har skrivit ett par
dagböcker. En del dagböcker har inte tagits med i beräkningarna då de inte täcker en hel dag. Ett
antal har inte kunnat ingå i beräkningarna då de förts en fridag och a!ltså inte inkluderar uågot
förvärvsarbete. I förvärvsarbetet har arbetsresor inräknats men inte inköp etc som förts till hem
arbetet. I hemarbetet har även fritidssysselsättningar av olika slag inräknats. I princip innebär
detta att den vakna delen av dagen delats in i två grupper som beräkningarna utförts på. Den
kvot som bildats kan uttryckas i:

utrymme (antal cm) hemarbete per minut

=K
utrymme (antal cm) förvärvsarbete per minut

Om K är lika med 1 har hemarbetet och förvärvsarbetet redovisats i samma omfång. Medel
värdet för alla kvinnorna uppgick till K= 1,53. För kvinnor i karriärlivsfonnen K= 1,36, i
mellanlivsfonnen K=1,49 och i lönearbetarlivsfonnen K=1,68. Material är inte insamlat för att
bilda underlag for statistiska beräkningar. De sammanställningar som gjorts fyller funktionen att
sortera, synliggöra och ge ledtrådar, inte att bevisa.

269



Det finns ett par dagböcker i vilka förvärvsarbetet redovisats utförligare än
hemarbetet. Dels från en undersköterska som hade en av sina långa dagar. I
kontrast därtill står hennes fria vardag (som inte ingår i beräkningarna), vilken
fylls med hushållsarbete av allehanda slag. Från mer karriärorienterade kvin
nor finns också exempel på dagböcker i vilka förvärvsarbetet dominerar i om
fång. De andas starkt intresse och djup motivation för förvärvsarbetet.

En förklaring till dessa skilda sätt att redovisa förvärvsarbetet respektive
hemarbetet kan vara att det är arbete som utförs på helt olika villkor, uppfattas
olika och organiseras olika. Det kan ha att göra med kvinnornas egna möjlig
heter att styra och kontrollera arbetsprocessen. Kvinnorna har själva (mer el1er
mindre tillsammans med sina män) ansvaret för att organisera hemarbetet och se
till att arbetsuppgifterna genomförs. Så är inte situationen på arbetsplatsen även
om den varierar mellan olika kvinnor. Trots att hemarbetet kan uppfattas som
enahanda och bestående av ständigt återkommande sysslor händer det mycket,
många beslut skall fattas och den tid som går åt skulle kunna kallas "tät" tid, dvs
den är innehållsrik och intensiv och får mentalt ett större utrymme än den får
med en "linjär" tidsrnätning. I kapitel 5 uppmärksammades också att det kan
finnas anledning att reflektera över kvinnors tidsanvändning utifrån en upp
giftsorienterad tidsuppfattning där tid och syssla är nära hopkopplad. Tidsdag
böckerna återspeglar kvinnornas noggranna indelning av hemarbetet i vad jag
skulle vilja beteckna som en redovisning av situationer dvs kvinnor identifierar
situationer utifrån sin egen logik. Om tidrumsdiagrammen skulle återge dessa
situationer med utgångspunkt från det utrymme (mätt i antal cm) de upptar i
tidsdagböckerna, skul1e diagrammens proportioner förskjutas så att hemarbetet
blev betydligt mer utsträckt på bekostnad av förvärvsarbetet. Detta antyder den
betydelse kvinnorna tillmäter hemmet och familjen respektive förvärvsarbetet i
sina liv. Om tidrumsdiagrammen tog fasta på detta skulle de återge kvinnors
uppgiftsorienterade tid istället för den linjära tiden. I figur 9.7 har den tids
dagbok som återges i figur 9.6 ritats dels på traditionellt tidsgeografiskt sätt,
dvs med linjär tid, dels med den uppgiftsorienterade tiden.

Det som tidsdagböckerna visar kan med andra ord sägas vara ett antal scener
på vardagens arena, som är kronologiskt ordnade och placerade i sitt rumsliga
sammanhang. Scenerna från arbetsplatsen är färre och växlar huvudsakligen när
aktören, kvinnan, byter rum eller påbörjar respektive avslutar en samhandling.
Scenerna från bostaden är betydligt fler och följer inte bara aktörens byte av
rum och samhandlingar utan också andra aktörer i familjen. De har en indel
ningsgrund av sysslor och tid som är mer detaljerad och innehåller fler kompo
nenter. Scenväxlingen i hemmet rymmer alltså fler dimensioner vilket ställer
hemarbetets komplicerade organisation i bjärt belysning. De scener eller situa
tioner som nedtecknats i dagböckerna är emellertid inga isolerade företeelser
utan de hänger samman och mestadels kan de hänföras till speciella projekt. Pro-
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Figur 9.7 En barnsköterskas vardag med linjär och uppgiftsorienterad tid

jekten kan vara stora eller små men har alla ett mål som de enskilda aktivi
tetema riktas mot. Sett ur den synvinkeln kan man föreställa sig att projekten i
förvärvsarbetet i alhnänhet är färre medan projekten i hemmet är fler, är av
varierande storlek och fordrar tätare sekvenser av insatser. Dessutom pågår de
parallellt.

Att föra tidsdagbok är en subjektiv handling. Där förmedlar kvinnoma de
situationer eller scener som ordnar deras vardag till något begripligt både för
dem själva och för utomstående. Rummet, att placera varje situation där den fak
tiskt förekommer, och tiden, att exakt identifiera när varje situation äger rum,
hjälper till att strukturera den ström av aktiviteter, händelser, handlingar och
interaktion som vardagen är uppfylld av. Vardagen är rörelse men i tidsdag
boken är den i stukturerad form omtolkad till situationer som fryses på tidsdag
bokens pappersblad. Den händelserika tiden i bostaden pekar på hur stor vikt
kvinnor lägger vid hemmet och familjen. Det har fundamental betydelse för
hur de ser på livet och sig själva. Men samtidigt framträder skillnader mellan
kvinnor som direkt kan hänföras till deras relation till förvärvsarbetet.

Slutsatser: Hur familjeorienteringen uttrycks hänger samman med
förvärvsarbetet

Att studera enskilda kvinnors vardag har gett mig känslan av att dyka långt ner
och simma runt bland välkända ting som ständigt återkommer, men alltid i
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någon ny kombination som gör att det mönster jag tyckt mig fånga slipprat
mellan fingrarna. Trots otaliga omläsningar av intervjuerna med nya kombina
tioner för ögonen har det varit mycket som inte stämt med en schablonartad
uppfattning. Det var inte så att de som arbetade längst - heltid och t o m över
tid - ägnade kortast tid åt sin egen person. Det var inte så att de som arbetade
kortast tid använde längst tid för sin egen person eller ägnade mest tid åt
barnen. Det var inte så att tre barn krävde tre gånger så mycket tid som ett.
Det var inte så att hushållsarbetet tog minst tid för dem som har äldst barn dvs
i tonåren. Det var inte så att de som arbetade längst var minst intresserade av
sina barn. En mekanisk sammanställning av tidsåtgången efter den typen av
kriterier kan nog vara intressant men riskerar att missa något väsentligt. Varför
man gör på ett visst sätt har både med förhållningssätt och materiella villkor
att göra. Vardagens praxis kan bara förstås om också detta står klart.

De enskilda kvinnornas vardag i ett tidrumsperspektiv blir lätt att förstå med
den kunskapen i botten. Deras handlande blir logiskt. Förvärvsarbetet och in
ställningen till det utgör en grundval, som återverkar på hur vardagslivet i stort
kommer att te sig. Livet på arbetsplatsen och i bostaden hänger ihop. Grovt
tycks det mig som att ju mer instrumentell inställningen till förvärvsarbetet är
desto viktigare funktion fyller hemmet, familjen och barnen för kvinnornas egen
identitet. Kvinnorna i lönearbetarlivsformen ligger nära denna pol. Medan deras
ställning på arbetsmarknaden är underordnad kan de ha en stark ställning i
hemmet. Kvinnorna i karriärlivsformen lägger mycket mer av sin egen person
i yrket och i den position de har, även om de är medvetna om att det är på mäns
villkor de arbetar. Familjen och inte minst barnen är viktiga, men hushålls
arbetet behövs inte för att hålla fram den egna personen utan kan mer fungera
som ett extra plus för den som är intresserad. Därför kan det också rationalise
ras om bristen på tid är akut och utan prestigeförlust lämnas över till mannen.
Men även om så sker kan kvinnorna behålla huvudansvaret eller makten över
hemmet och barnen. Kvinnorna i mellanlivsformen är faktiskt ett mellanting,
men inte så enkelt att de befinner sig på en skala mittemellan dessa två poler.
Deras mix är egen och det är därför jag valt att kalla det en mellanlivsform
och inte en karriärlivsform med inslag av lönearbetarideologi eller tvärtom.
De har en stark yrkeskänsla och en drivkraft att göra ett bra jobb, men de sätter
en skarpare gräns för hur lång tid de är villiga att lägga ner på förvärvsarbetet.
Deras husmorsideologi kan vara välutvecklad och de är inte villiga att göra av
kall i hemmet eller på familjen. Dock kan man hos dem såväl som hos kvinnor
na i karriärlivsformen se tydliga tendenser till en mer egalitär arbetsfördelning
mellan makarna. Det förutsätter en likartad position på arbetsmarknaden.

Kvinnorna i alla livsformer har en familjeorientering med barnen i centrum.
Men hur den kommer till uttryck och vilka kombinationer man gör mellan
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barnen, hushållsarbetet och tiden för personligt bruk växlar och hänger ihop
med inställningen till förvärvsarbetet. De sammanställningar som gjordes i av
snittet om tidsanvändningen och de karaktäristiska drag som lyftes fram gav
anvisningar och stöder denna anlys. Men kvinnornas livsmönster faller inte ut
av sig självt och är inte en gång för alla givet. Det sker ideliga förändringar
och anpassningar inte minst beroende på barnen. Bakom finns många ställnings
taganden, och vardagen är fylld med konfliktlösning för att få det hela att gå
ihop sig. Detta är temat i nästa avsnitt.

9.2 Organisatoriska stötestenar

"Vardagslivet innehåller rutiner för att överbrygga motsättningar och för alt
lösa konflikter. Där bildas mönster för försörjning, samvaro, omsorg, relationer
till släkt och nlIrsamhälle. I familjen förhandlas vardagens mönster fram, vilka
bildar grunden för förhållningssätt att möta omgivningen med" (Björnberg &
Bäck-Wiklund 1987 s 58). Just förhandlingen, att föräldrar och barn förhandlar
sig fram till lösningar som leder fram till vardagsrutiner, är ett perspektiv som
Ulla Björnberg och Margareta Bäck-Wiklund tar fasta på i sin analys av var
dagslivets organisering i familjen och närsamhället. Det handlar om att konflik
ter och olösta problem hör vardagen till och att familjen måste överbrygga olika
typer av motsättningar. Förhandlingen är en process där olika intressenjämkas
samman. Genom att betrakta familjen som ett förhandlingssystem framställs var
dagen som en ständig problemlösning. Förhandlings- och motsättningssperspek
tivet är vägledande när min analys av de intervjuade kvinnornas vardag här förs
vidare. Uppmärksamheten koncentreras i detta avsnitt på vanliga konfliktom
råden och viktiga ställningstaganden som styr in vardagslivet i bestämda banor.

Det på ett sätt banala faktum, att alla är tvungna att inordna sig i de begräns
ningar som tiden och rummet ställer upp, får en djup innebörd när enskilda
människors liv tar gestalt. Det finns bara tjugofyra timmar på ett dygn. Ingen kan
vara på två platser samtidigt. I den livsfas dessa kvinnor befinner sig i - för
värvsarbetande med hemmavarande barn - har de ansvar för flera olika om
råden som de balanserar mot varandra. För att detta skall vara genomförbart
krävs en organisation av vardagslivet som fungerar smidigt, och för det erford
ras en serie beslut av både lägre och högre dignitet. Vissa beslut är likgiltiga
eller föga betydelsefulla för det vardagliga livets framåtskridande, om än inte
för upplevelsen av det. Det påverkar exempelvis inte vardagslivets organisation
om man väljer ett vilt eller grönt kylskåp. Andra avgöranden måste man ound
vikligen både noga överväga och ta ställning till, eftersom de återverkar på var
dagslivet inte bara för stunden utan för en längre tid. Den typen av beslut kan
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benämnas organisatoriska stötestenar. "Organisatoriska" därför att de har en
organisatorisk kärna. "Stötestenar" därför att de inte går att komma förbi eller
för att de ger upphov till akuta problem om de inte hanteras klokt. Organisa
toriska stötestenar kan sägas vara en samlingsbeteckning på motsättningsfyllda
situationer vilkas upplösning har stor inverkan på vardagens organisation, och
de måste oundgängligen hanteras på ett eller annat sätt. De leder alltså fram till
medvetna val som styr in vardagslivet i specifika banor.

Med den tidsgeografiska begreppsapparaten rör det sig om ett "packnings
dilemma" . Mänga projekt skulle kunna förverkligas i en människas liv om vart
och ett av projekten betraktades isolerat. Mängden av projekt som pockar pä
att inträda i händelserummet gör att det uppstär trängsel, alla kan inte förverk
ligas. Projekt består aven serie handlingar som alla är relaterade mot ett viss
mäl och griper in i vardagslivet pä ett bestämt sätt. Handlingarna mäste kanske
följa en viss tidssekvens och ha en särskild ordningsföljd. När beslutet att enga
gera sig i ett visst projekt är fattat har det företräde framför vissa andra pro
jekt. Det kräver sitt utrymme i tidrummet och tränger därmed undan andra.
Valet av projekt är inte helt fritt. Det företas imingat av olika typer av restrik
tioner vilkas upphov kan hänföras bäde till den materiella och den ideologiska
sidan i livsfonnen. Det är mellan de sä identifierbara valmöjligheterna individen
gör sitt val. En organisatorisk stötesten är den konfliktfyllda situation som
uppstår när olika projekt konkurrerar med varandra om ett givet utrymme i
tidrummet, och som upplöses genom att individen företar ett val som innebär
att något projekt får överhanden och något eller några projekt får ge vika.

Organisatoriska stötestenar har alltsä att göra med situationer som måste
hanteras. Analyser av situationer förekommer i annan forskning, t ex använde
sig Hanne Haavind (1982c) av situationsanalyser i ett projekt som behandlar små
barnsmödrars liv. Hon och hennes medarbetare genomförde intervjuer som bl
a byggde pä tidsanvändningsregistreringar på sä sätt att de ställde frågor om
föregäende dags tidsmässiga förlopp. De intervjuade kvinnorna beskrev därvid
episoder i kronologisk ordningsföljd. I stället för att intervjuaren frägade hur
kvinnor trodde att de skulle ha handlat i situationer aven viss typ, blev det kvin
norna själva som identifierade situationerna och värderade dem. Dessa situa
tioner blev sedan föremål för analys. I de tidsdagböcker som intervjupersoner
na i min studie fört är det pä samma sätt kvinnorna själva som har identifierat
de situationer som finns nedtecknade. Kring dem har de gjort kommentarer dels
i marginalen pä dagboken, dels i den intervju som följde. Genom att sortera
bland dessa situationer har jag pekat ut vissa som problematiska eller kritiska
för vardagens organisation. För att klassificeras som organisatoriska stötestenar
skulle de dessutom vidlädas ett visst mätt av allmängiltighet. Organisatoriska
stötestenar är alltsä kritiska situationer som berör mänga kvinnor men som
kvinnorna finner individuella lösningar på. För de kvinnor som ingär i denna
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studie har det utkristalliserat sig vissa karaktäristiska drag för de organisa
toriska stötestenarna som kan sammanfattas med:

att känna sig säker på att barnen har det bra,
att få tiden att räcka till och
att orka med de olika sysslor som måste utföras.

Jag kommer att belysa detta genom att lyfta fram ett antal organisatoriska
stötestenar som kvinnor ställs inför och visa hur de praktiskt hanterar dem. De
som tydligast utkristalliserar sig mot bakgrund av att känna sig säker på att
barnen har det bra är hur familjerna ordnar barnomsorgen när föräldrarna
arbetar och vad kvinnorna "gör" med barnen när de helt ägnar sig åt dem. Detta
ligger snubblande nära hur kvinnor agerar för att få tiden att räcka till och
detta exemplifierar jag utifrån två olika infallsvinklar. Den ena är att ta fram de
motiv som ligger bakom kvinnors beslut att välja att förvärvsarbeta heltid eller
deltid, ett beslut som alla de intervjuade kvinnorna noga hade tänkt över och där
det visar sig att barnen står i förgrunden. Den andra är hur kvinnor manövrerar
för att få tid över till sig själva. Problem med att få tiden att räcka till hänger i
sin tur samman med hur man skall orka med de olika sysslor som kan kännas
nödvändiga att utföra i ett hem, av typ städa, laga mat men också att orka/hinna
med sina vänner och intressen. Detta har jag valt att belysa genom att ta upp hur
hemarbetet organiseras och därmed arbetsdelningen i hemmet samtvad släkt och
vänner betyder i detta sammanhang. Även om jag här delar upp de organisa
toriska stötestenarna i tre olika kategorier finns det inga vattentäta skott dem
emellan, tvärtom. De är oftast starkt förbundna med varandra; att orka kan t ex
vara direkt kopplat med att få tiden att räcka till, men det kan också vara fråga
om att få inspiration och lust vilket inte direkt har med tid att göra.

Det har inte varit möjligt att följa den process som uppkomsten aven konflikt
situation och upplösningen av den har gett upphov till. Det jag kunnat göra är att
identifiera konfliktsituationer och beskriva hur kvinnor valt att hanskas med
dem. Det är alltså själva lösningarna eller hur kvinnor försöker lösa dessa olika
dilemman och hur kvinnorna resonerar kring dem som kommer att dokumen
teras.

Perspektivet i detta kapitel är inriktat på handlandet i vardagen -livsformer
nas praxis - vilket innebär en perspektivförskjutning i förhållande till de två
föregående kapitlen (sju och åtta) som mer var inriktade på förhållningssätten
till förvärvsarbetet respektive bostaden.

Har barnen det bra?

I den livsfas de intervjuade kvinnorna befinner sig tillhör barnen det väsent
ligaste och ger livet dess mening. Barnen styr hur kvinnorna agerar i vitt skilda
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situationer. Om det faktiskt är så all kvinnomas handlingar gynnar bamen är
inte möjligt all bena ut här. Påtagligt, och det jag vill framhäva, är att kvin
noma själva säller sina beslut och handlingar i så nära samband med sina bams
väl och ve. Barnens och kvinnornas intressen flyter samman på ett ibland nästan
organiskt sätt. Mest uppenbart blev det när samtalet cirklade runt deras roll som
mödrar. Det tycks som om kvinnorna känner sig tvungna all legitimera sina
handlingar med vad som är bäst för barnen. Den rolluppfattning kvinnorna in
direkt förmedlar är att en "riktig mor" säller barnen i främsta rummet, framför
sin egen person. Samtidigt är alla mycket noga med all påpeka all barnen är
kvinnans och mannens gemensamma angelägenhet Gfr kap 8.)

Ell påtagligt konfliktskapande inslag i vardagen för kvinnor är att hinna och
orka med all utveckla det liv och den samvaro de vill ha tillsammans med sina
barn. Della är starkt förbundet med tid; upplevelsen av brist på tid och organisa
tion av tid. Hnr mycket tid avsäller de då i praktiken till sina barn? Vad gör de
tillsammans med dem? Vilken barnomsorg väljer de?

Samvaro med barn
Barnens framträdande plats i kvinnornas livsprojekt kan måhända ge en före
ställning om all de också använder huvudparten av sin tid åt barnen. Det är en
sanning med modifikation. Vad som framkommit i de intervjuade kvinnornas
berällelser och tidsdagböcker är snarare all det är hemmet och familjen som hel
het som kräver mycket tid, och all den tid som används enbart åt barnen är för
hållandevis liten. Som mest använde en kvinna 3 tim 20 min av arbetsdagen för
barnen, dvs där barnen fick all uppmärksamhet. Kvinnor uppvisar i viss mån
olika mönster för samvaro med barn. Kvinnoma i karriärlivsformen använde en
vanlig arbetsdag ltim 45 min enbart till barnen. Kvinnorna i mellanlivsformen
1 tim och 25 min och kvinnor i lönearbetarlivsformen använde 55 min (kap
9.1). Denna tidsåtgång för samvaro med barn är emellertid ell minimivärde
genom att endast den tid summerats, då kvinnorna i sina dagböcker skrivit att
deras huvudsysselsättning är barnen i olika avseenden. Det innebär alltså inte att
resten av tiden som man tillbringar i hemmet kan disponeras frill utan barn.

Sammanlagt fanns i dagböckerna 122 olika uttryck som syftade på samvaro
med barn. Kvinnorna skriver om sina barn som antingen barnen, ungarna eller
anger de förnamnen. Samvaron med barn kan sättas i relation till barnens ålder.
Småbarn, yngre skolbarn och tonåringar kräver helt olika insatser och engage
mang av sina mödrar. För all i någon mån sortera bland dessa har jag här delat
in dem efter barnens ålder.

De yngsta barnen, förskolebarnen, kräver fysisk omsorg, och de etiketter
kvinnorna säller på samvaron anknyter ofta till mat, kläder och lek t ex att de
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väcker barnen och tar upp dem, klär på, tvättar, badar, nattar eller lägger dem,
matar, läser sagor, är ute, leker, passar och hjälper dem på olika sätt. Att se till
att barnen har det bra går i stor utsträckning ut på fysisk omsorg som också är
direkt förenlig med emotionell.

De något större barnen, skolbarnen, behöver annan hjälp och fordrar en annan
typ av uppmärksamhet. Nu förhör mödrarna dem på deras läxor, kör dem till
fritidssysselsättningar och kanske övervarar dessa. De ser på TV med barnen,
"fikar" tillsammans med och pratar med dem, vilket också inbegriper att de
ringer hem från jobbet (om det är möjligt) och hör efter så att allt är bra. Bar
nen har börjat frigöra sig men behöver fortfarande mycket praktisk hjälp. Det
krävs förvissning om att de klarar av mötet med världen utanför familjen.

De stora barnen, tonåringarna, behöver inte längre passning eller kontroll av
samma slag. Det engagemang som de fordrar av mödrarna ligger på ett annat
plan. Mödrarna ger dem omsorg eller service i fonn av tvättade kläder, mat och
städning, och det går inte att avläsa i dagböckerna i vad mån det arbetet enbart
rör tonåringarna. Deras servicebehov tillgodoses via mödrarnas hushållsarbete.
Tonåringarna behöver emellertid också omsorg i fonn av personlig uppmärk
samhet, vilket framskymtar i dagböcker då mödrarna skriver att de "pratar" med
dem. Det förekommer också att kvinnorna i sina dagböcker anger när deras ton
åringar kommer hem på kvällen. Kvällskaffe och TV-tittande är stunder för
familjesamvaro i vilka ofta de större barnen deltar. Ju äldre barnen är, desto
svårare är det därför att urskilja när kvinnorna använder speciell tid för dem. I
familjer med minst ett barn under skolåldern använder kvinnorna också genom
snittligt något mer tid för barn än i familjer där barnen börjat skolan. I familjer
där alla barn kommit över 13 år är det inte längre meningsfyllt att utifrån tids
dagböckerna summera tidsåtgång för samvaro med enbart barn. Barnen ingår i
familjesamvaron. Ett par kvinnor med barn i övre tonåren har inte någon tid
alls registrerad som tid enbart för barn, men i intervjun berättar de mycket om
sina barn, om deras skola, om deras vanor och ovanor etc. Servicen åt och pra
tandet med de stora barnen tar sin tid, ibland är den mycket kort men mödrar
na bär med sig sina barn emotionellt. De oroar sig, känner ansvar och undrar
vilket kan ta mycket tid och kraft i anspråk, även om det inte registreras i
timmar och minuter i en dagbok.

I dagböckerna finns spår av skilda bamuppfostringsprinciper mellan kvinnor
i olika livsfonner. För de yngsta barnen går inte att utläsa några skillnader vad
gäller aktivitetsimiktning. För skolbarnen finns inslag som antyder att framför
allt kvinnorna i mellan- och karriärlivsfonnen är indragna både i sina barns
fritidssysselsättningar och via läxförhör i deras skolgång. Det är emellertid först
i kommentarerna till dagböckerna som detta blir tydligt.

Det är en rimlig tanke att den tid kvinnorna behöver ägna sina barn utökas
ju fler barn man har. Möjligen förhåller det sig också så, men de här insamlade
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dagböckerna ger inget belägg för ett sädant pästäende. De kvinnor som har ett
respektive tvä barn använder nngefär lika mycket tid per vardag ät barnen.
Däremot märks en tydlig skillnad i tidsätgäng för de kvinnor som har tre barn
jämfört med dem som har ett eller tvä. Medan kvinnorna med ett eller tvä barn
använder ca en och en halv timme per vardag ät sina barn använder kvinnorna
med tre barn tvä timmar och en kvart. När samtalet kretsade kring barnen och
arbetsfördelningen i hemmet framförde ocksä dessa trebarnsmödrar att de
upplevt det som ett slags kvalitativt spräng att fä det tredje barnet. Att fä ett
barn innebär en kraftig omställning i livsföring. Att fä ytterligare ett barn inne
bär att rutinerna blir entydigare och fastare, men det är inte dubbelt sä arbet
samt med tvä som med ett. Det tredje barnet däremot ställer änyo krav pä om
ställning. Något av förklaringen till trebarnsmödrarnas längre tidsåtgång för
bam kan ligga i den arbetsfördelning som finns i familjen. Det är inte ovmJigt
att föräldrarna tar hand om var sitt barn på kvällarna och genomför nattnings
proceduren. Med tre barn går det inte. Någon får ta hand om två barn om de
fortfarande är sä smä att de behöver hjälp. Marginalerna blir mindre och situa
tionen mer ansträngd när tredje barnet kommer, berättar kvinnorna. De talar om
perioder av ångest för att överhuvudtaget klara av det hela, om perioder av
slitenhet och trötthet. På olika sätt försöker de ocksä förändra sitt vardagsliv.
Det är fråga om planer och beslut att skära ner arbetstiden, om de inte gjort det
tidigare, ställa krav på bättre anpassade arbetsscheman, funderingar på att byta
yrke, lägga egna intressen åt sidan etc.

Barnomsorg
Att välja barnomsorg är ett stort och viktigt beslut som kan föregås av mycken
oro och problem. Att välja barntillsyn är inte något helt fritt val. Det finns flera
begränsande faktorer. Barntillsynen i Kristianstads kommun har inte varit ut
byggd i den omfattning att alla kunnat fä den barntillsyn de ville ha. Kommunala
daghem och familjedagmanunor finns att tillgå i de större orterna, kommunala
familjedagmammor i de små tätorterna och på landsbygden. Kvinnorna visar en
benägenhet att acceptera sakernas tillstånd, och den som bor i en liten tätort för
väntar sig inte att där skall finnas daghem. Likaså framgär det av kvinnornas
berättelser att om den barntillsyn man börjar med fungerar bra finns det ingen
anledning att byta till nägon annan form, även om denna ansågs vara ett bättre
alternativ från början.

Arbetstidens omfattning och förläggning har betydelse för den barnomsorg
föräldrarna erbjuds. Daghemmen har enbart öppet under dagtid. De kvinnor som
arbetar obekväm arbetstid måste kunna förlita sig på att maken eller nägon annan
kan hämta och lämna barnen på daghemmet när de själva börjar tidigt, slutar sent
eller arbetar på helger. En lösning är att föräldrarna sicksackar sina arbetstider.
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Det finns bakom var och en av kvinnorna en individuell historia som förkla
rar varför de valt eller kommit att få den barntillsyn som de faktiskt har. Ut
fallet är emellertid livsformsbundet. Kvinnorna i iönearbetarlivsformen före
drar dagmammor, släktingar eller att själva vara hemma. Det motsatta gäller
för kvinnorna i mellan- och karriärlivsformen. Bland dem är det daghemmen
som har starkast förankring.

Flera av kvinnorna i lönearbetarlivsformen har en arbetslivshistoria som i
hög grad är anpassad och sammankopplad med behovet av barnomsorg. Den kan
se ut så här. Kvinnan arbetar inom vårdsektorn. Hon får sitt första barn och har
då kanske dagmamma. När andra barnet kommer bestämmer hon sig för att vara
hemma med barnen, och efter en period blir hon själv dagmamma. Eventuellt
anser hon inte sig ha råd att vara hemma utan lön utan tar steget direkt till dag
mammesituationen. Någon prövar att enbart arbeta på natten under deltid, ofta
tio nätter i månaden. Dagmamman kan vara en granne. Istället för dagmamma
kan någon släkting finnas till hands, farmor, farfar, mormor, morfar eller kan
ske svägerska. Är det t ex farmor som tar hand om barnen och hon är änka, är
det troligt att hon kommer hem till barnbarnen och även lagar och äter middag
med hela familjen när arbetsdagen är slut. Efter en period då kvinnan varit hem
arbetande eller dagmamma kommer en ny period med någon form av förvärvs
arbete, som är direkt avpassat till vad hon tycker är lämpligt ur barnens syn
vinkel. Istället för nattarbete kan det vara deltidsarbete i form av städning sent
på eftermiddagen eller kvällen. Allteftersom barnen växer upp blir kvinnorna
fastare etablerade på arbetsmarknaden.

De förtjänster som kvinnorna i iönearbetarlivsformen anser att familjedag
mammorna har är t ex att det är bättre att lämna sina barn hos dem tidigt på
morgonen än på ett daghem. Barnen behöver komma till en hemmiljö som ger
dem lugn och ro. Det är också vad de anser att de äldre barnen behöver när de
kommer hem från skolan. Dagmammorna har mer tid för de enskilda barnen.
Kvinnorna sätter stort värde på en personlig, förtroendefull relation till dag
mamman, som bygger på att de har likartade normer utan att de känner sig be
höva utöva någon kontroll av henne. Dagmammorna kontrasteras ofta mot dag
hemmen som kvinnorna kan finna alltför stimmiga, eftersom där finns stora
barngrupper och för lite personal, som det dessutom är för stor omsättning på.
Det finns också en uppfattning att barnen aktiveras för mycket på daghemmen
och inte får leka själva och använda sin egen energi. Dessa åsikter bottnar inte
enbart i förutfattade meningar, utan det finns kvinnor som har haft sina barn
på daghem och bytt omsorgsform. Andra kvirulOf är emellertid mer ambiva
lenta och menar det finns både bra och dåliga daghem liksom bra och dåliga
dagmammor. En kvinna, som först prövat att ha sina barn hos en dagmamma
och därefter på daghem, konstaterar att först när hon haft barnen på ett dag
hem insåg hon vad de tidigare missat och att personalen på daghemmen ordnar
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mänga trevliga aktiviteter och tycker att daghemsbarnen blir duktigare i skolan.
Hennes kritik är att barnen möter för många olika vuxna samt att det borde vara
möjligt för dem att få vara kvar på daghemmet när nästa barn föds och under
föräldraledigheten som följer.

De intervjuade kvinnorna i mellan- och karriärlivsformen hade med något
undantag en stark förankring i sitt yrke redan när första barnet föddes. De har
heller inte som kvinnorna i 1önearbetarlivsformen en arbetslivshistoria som av
passats innehållsmässigt efter barnen. Anpassningen för kvinnorna i rnellanIivs
formen består i att de förkortat sin arbetstid med olika variationer på arbets
tidens förläggning. Kvinnorna i karriärlivsformen anstränger sig för att deras
moderskap inte skall inverka på arbetet men har en förkortad arbetsdag som
reserv.

Flertalet av dessa kvinnor framhäver mycket bestämt fördelarna med att
barnen vistas på daghem när de själva förvärvsarbetar. De anser t ex att på dag
hemmen finns utbildad och duktig personal, som kan aktivera barnen på ett sätt
som varken hemmet eller en dagmamma kan göra. Där finns gott om leksaker.
Barnen lär sig mycket. På ett daghem finns flera vuxna, vilket är en garanti för
att alla barnen skall få den tid de behöver. De menar att en dagmamma ofta har
så mänga barn att det blir svårt för henne att räcka till, och det är lätt hänt att
vissa barn favoriseras p g a relationen med föräldrarna. Den skepsis som kom
mer fram mot dagmammor rymmer också det problematiska i att behöva kom
ma in i en annan kvinnas hem. De upplever det känsligt eller omöjligt att kon
trollera och ställa krav på någon annans privata sfår. De för även in praktiska
hänsyn, t ex att man inte känner sig lika pressad att passa tider på ett daghem.
På ett daghem kan man också lämna sitt barn även om någon i personalen är
sjuk. Man behöver inte som med en dagmamma vara orolig för att hon skall bli
sjuk, med följd av att man själv måste stanna hemma från sitt arbete.

Det ljumma intresset för dagmammor är delvis grundat i dessa kvinnors egna
erfarenheter. Det finns de som börjat ha sina barn hos en dagmamma, blivit
besvikna och sedan sökt och fått plats på ett daghem. Det finns också kvinnor
som låtit sina barn vara på daghem fram tiII sexårsåldern, då barnen fått gå
över tiII deltidsförskola kombinerat med dagmamma. Orsaken tiII att de väljer
denna lösning är att barnen skall börja lära känna sina blivande klasskamrater.
Ett par av de intervjuade kvinnorna i denna grupp är emellertid mycket nöjda
med sina dagmammor. I båda fallen är deras boende sådant att det inte finns
något daghem i närheten, utan de måste köra en lång omväg för att lämna och
hämta barnen om de viII ha dem på daghem.

Det finns alltså skilda uppfattningar om vad som är en bättre eller sämre barn
omsorg. Skilda förhållningssätt och uppfostringsideologier framskymtar hos
kvinnor i olika livsformer. Det är emellertid också så att de praktiska omständig
heterna har stor betydelse för vilken omsorgsform som kommer att fungera
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bra. Det hänger ihop med kvinnornas egen ställning på arbetsmarknaden och vad
den kräver av dem tidsmässigt i fråga om arbetstidens omfattning och förlägg
ning. Det hänger ihop med mannens situation på arbetsmarknaden och om de
kan få hjälp av släktingar och grannar. Det hänger ihop med lokaliseringen av
bostad, arbetsplats och barnomsorg i relation till varandra.

Hur få liden att räcka lil\?

Att vara förvärvsarbetande mamma, särskilt småbarnsmamma, är att vara inne
i en intensiv period i livet. Det ställs många krav. Det kan innebära att ha så
många projekt på gång att de inte går att förena och vardagen blir kaotisk.
Tiden räcker inte till. De två sfärerna - arbetslivet och familjelivet - måste
balanseras mot varandra, en uppgift inte utan konflikter. Frågan är vad som är
möjligt att styra för att nå en rimlig jämvikt. En möjlighet är att laborera med
arbetstiden. Arbetstiden är starkt styrande för vardagslivets organisation och ger
vardagen dess tydligaste hållpunkter. Att förkorta arbetstiden är ett beslut många
kvinnor motiverar med tanke på barnen, men hur gör de för att få tid över till
sig själva?

Arbetstidens omfattning
Många kvinnor med barn arbetar deltid. Så är det generellt på den svenska
arbetsmarknaden och så förhåller det sig också bland de här intervjuade kvin
norna (jfr kap 2). Dock finns en skillnad mellan kvinnor i olika livsformer. De
karriärinriktade kvinnorna arbetar i hög grad heltid. Kvinnorna i mellanIivs
formen är mer benägna att förkorta sin arbetstid. Kvinnorna i lönearbetarlivs
formen har kortast arbetstid. Det är "för barnens skull" kvinnorna arbetar del
tid. Även om det finns andra orsaker till varför de vill förkorta sin arbetstid, är
det detta motiv som skjuts i förgrunden.

Det är alltså främst kvinnorna med karriärinriktning som arbetar heltid när
barnen är små. Flera av dem menar att det är en förutsättning i deras yrke. Det
förväntas av dem, och arbetsgivaren utövar en outtalad eller uttalad press på dem
att arbeta heltid. De informella normerna är sådana, att den som påstår sig vara
engagerad i sina arbetsuppgifter skall visa det genom att arbeta heltid och kanske
också övertid om så behövs. Arbetet är organiserat efter denna princip, och det
är omöjligt att klara av arbetsuppgifterna om man inte gör sig delaktig av den.
I praktiken kan arbetsgivaren redan vid anställningsintervjun klart markera att
den som får tjänsten måste arbeta heltid. Arbetsuppgifterna låter sig inte utföras
på annat sätt, och det är företagets policy att alla tjänstemän över en viss nivå
skall arbeta heltid. Det är inte ovanligt att en kvinna får en fråga om hur många
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barn hon har och om hon planerar fler. Kraven behöver emellertid inte vara
uttalade, utan vanligare är att kvinnorna själva bedömer att de skulle förlora
mycket på att arbeta deltid. De är medvetna om att arbetet är organiserat så att
den som arbetar förkortad arbetstid inte blir delaktig i arbetet på ett fullvärdigt
sätt. Det handlar om att vara närvarande på arbetsplatsen för att kontinuerligt
få information och kunna påverka beslut i hastigt uppkomna situationer. Det
kan också innebära farhågor för att en förkortning av arbetstiden drabbar de
mest kvalificerade arbetsuppgifterna, att dessa helt enkelt skärs bort. Det innebär
att man får behålla de enklare arbetsuppgifterna; därigenom blir man mer ut
bytbar och har inte samma position att konkurrera eller ställa krav utifrån.
Intressanta arbetsuppgifter är en starkt pådrivande faktor för att arbeta heltid,
även bland dem som bestämt sig för att arbeta deltid för barnens skull.

Vardagslivets organisation måste få en god lösning om man skall arbeta
heltid eller nästan heltid. En förutsättning är att barnomsorgen fungerar bra. De
kvinnor som arbetar heltid har därför förkortad arbetstid som reservutgång om
deras situation skulle bli tillkrånglad. Även om de inte utnyttjar denna rättighet
utgör blotta existensen en trygghet.

Många kvinnor i lönearbetarlivsforrnen arbetar deltid och har oregelbunden
arbetstid. De har släktingar som i viss utsträckning hjälper dem med barnpass
ning. De anser inte att deras arbetsuppgifter har förändrats på grund av att de
arbetar kortare tid. De är inne i typiskt kvinnliga arbetsområden utan karriär
vägar. De stöter på svårigheter när de försöker organisera sin vardag så att
kraven från förvärvsarbetet och familjen balanseras. Att gå ner i arbetstid är en
dellösning. Att ha en dagmamma, som kan ta emot barnen när inte daghemmet
kan, är en annan. Ändå får de kanske inte till stånd en lösning som de tycker är
bra. Att bli dagmamma är då ytterligare en lösning att tillgripa. Det är alltså
inte enbart önskan att vara tillsammans med barn som får kvinnor att planera
en hemmatillvaro eller vara dagmanunor, utan också svårigheter att organisera
vardagen på ett för dem rimligt sätt.

Även den forkortade arbetstiden för kvinnorna i lönearbetarJivsformen
kännetecknas av oregelbundenhet. Som regel är den förlagd så att de varje vecka
har en helt ledig vardag och eventuellt en ledig förmiddag alternativt efter
middag. De arbetar ibland nätter, kvällar, lördagar, söndagar och helger. De
finns inom vårdsektorn, servicesektorn och industrin. Arbetet kan vara fysiskt
slitsamt. Kombinationen små barn och ett tungt arbete kan bli övermäktigt och
en lösning är att arbeta deltid. Kvinnorna inom vårdsektorn ger exempel på hur
villkoren har skärpts med allt äldre och mer vårdbehövande patienter, över
inskrivning och besparingar. Även när barnen vuxit upp upplever de det som en
omöjlighet att arbeta heltid på vissa avdelningar. Inom vårdsektorn har också
inrättats otaliga deltidstjänster, vilket i sin tur ställer till problem för dem som
vill eller av ekonomiska skäl behöver arbeta heltid.
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Kvinnornas män har generellt mer regelbundna arbetstider och arbetstider
som är förlagda till dagtid. Det har avgörande betydelse för om kvinnorna inom
t ex vårdsektorn skall slippa problem med barntillsyn på kvällar och helger.
Männens yrkesengagemang påverkar alltså vad kvinnorna kan företa sig. Detta
blir mycket tydligt för kvinnor som är gifta med män inom karriäryrken men
själva inte har den typen av yrke. De tar så gott som hela ansvaret för hem och
bam, och att arbeta deltid är en del av anpassningen. Männen överlag, inte bara
i karriäryrken, ändrar i mycket liten omfattning sina arbetstider p g a barnen.
De exempel som min studie kan peka ut är ett par manliga lärare som skurit ner
antalet undervisningstimmar något.

Omsorg om barnen, arbetsuppgifternas utvecklingsbarhet, arbetsgivarens
attityder men också organisationen av arbetet finns med som faktorer, när kvin
noma tar ställning om de skall arbeta heltid eller någon form av deltid. Men de
har bara rätt att förkorta sin arbetstid med det formella skälet vård av barn. Är
då lönen likgiltig? Det är den inte, men det tycks uppfattas som absolnt nödvän
digt för ekonomin i en familj med två vuxna att en arbetar heltid och den andra
minst halvtid. Av traditionella och ekonomiska skäl är det kvinnan som förkor
tar sin arbetstid. Däremellan finns en marginal (mellan halvtid och heltid) inom
vilken andra faktorer får stort spelrum för vilket beslut man kommer fram till.
De som är ensamstående har inte riktigt denna buffert, utan har av ekonomiska
skäl mycket större press på sig att arbeta heltid. Så gjorde också de ensamstående
kvinnorna i denna studie, men även de motiverade sitt heltidsengagemang med
arbetsuppgifternas innehåll eftersom deras arbetsuppgifter krävde speciel1
yrkesutbildning. De heltidsarbetande kvinnorna i arbetarklassen drog snabbast in
behovet aven heltidslön i samtalet om arbetstidens omfattning. Lönen är det
viktigaste incitamentet. De påstår sig inte heller arbeta för att arbetsuppgifterna
är speciellt intressanta eller utvecklande, vilket inte utesluter att de trivs på sina
arbetsplatser.

Vilka önskemål om arbetstiden bär då kvinnor på? Drömmer de alla om
kontorstid åtta till fem och utbyggd barnomsorg, som tar emot barnen när de
själva förvärvsarbetar? Så är det knappast. De är betydligt mer realistiska, och
alla utgår från sin sektor på arbetsmarknaden och de villkor som den ställer.
Inom vård- och servicesektorn är det t ex nödvändigt att en del arbetar på
kväl1ar och helger. Kvinnorna har inget direkt emot att göra det, men de tycker
i och för sig att det är en uppoffring som skal1 värderas och betalas bättre. I
gengäld kan de få lediga vardagar, något högt skattat.

De som har regelbunden arbetstid på heltid ser gärna den förkortad. Även
de utgår ifrån de förhållanden som råder, och de kan önska att de i så fall skulle
få börja en timme senare på morgonen så att starten på dagen blev lite lugnare.
Kvinnor med karriäryrken anger underförstått att en förkortad arbetstid är åtrå-
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värd om arbetsorganisationen ändras sä att den kortare arbetstiden inte blir en
black om foten i karriären.

Önskan om kortare arbetstid är vanlig men mest uttalad bland kvinnor med
smä och mellanstora barn, dvs tills barnen kommer upp i 11-12-ärsäldern. Fram
tills dess är motivet för att arbeta kortare tid omsorgen om barnen, därefter
präglas det mer av att hinna med mer för egen del, för familjens skull eller för
att lindra ett tungt arbete. Varje kvinna har sina önskemäl om hur hon bäst vill
utnyttja en förkortad arbetstid. Ett gemensamt drag är emellertid att pä nägot
sätt förkorta veckoarbetstiden pä vardagar, inte att förlänga veckoslutet och fä
ytterligare en söndag eller förlänga semestern.

Det är alltsä inte sä enkelt som att "moderskärleken" och längtan efter att
vara tätt inpä barnen fär kvinnor att vara hemma hos sina barn eller arbeta del
tid. Det är ett mer komplicerat sammanhang i vilket hela vardagslivets organisa
tion finns med. För att fä till ständ en god lösning pä vardagslivets organisation
har arbetstidens omfattning och förläggning fundamental betydelse, men hur
kvinnorna laborerar med den hänger samman med mänga faktorer, inte minst
arbetsuppgifternas attraktivitet och hur arbetet är organiserat pä arbetsplatsen.
Det hänger ocksä ihop med barnomsorgens tillgänglighet och kvalite samt man
nens engagemang i arbetsliv och hem.

Arbetsresoma kan ocksä räknas in i arbetstiden. I genomsnitt uppgär de till
55 minuter per dag för de intervjuade kvinnorna. Att hämta och lämna barn pä
daghem är dä inräknat. De kvinnor som bäde bor och arbetar inom Kristianstads
tätort har i gynnsamma fall möjlighet att äka med kollektiva kommunikations
medel. De som bor utanför tätorten Kristianstad äker bil till sitt arbete. Nägra
kan äka buss och gör sä när de inte har tillgäng till bil.

Att ha en bil i familjen uppfattas som mer eller mindre normal standard.
Dock är det ingen självklarhet för ensamstäende vare sig de saknar eller med en
del ekonomiska uppoffringar har en bil. Tvä bilar är inte heller ovanligt, och bil
nnmmer tvä köps in av dem som bor utanför Kristianstads tätort när bäda
makarna behöver köra bil till sitt arbete. En del sknlle kunna klara sig utan den
andra bilen, men dä skulle de bli beroende av kollektiva kommunikationsmedel
som inte fullt ut fungerar i förhällande till deras arbetstider eller mäste de för
lita sig pä samäkning. Samäkningssystemen kräver anpassning. Det kan uppstä
missämja, nägot som avskräcker. Nägon anser att man fär räkna innehavet av
tvä bilar i boendekostnaden när man bor i ett litet samhälle längt frän arbets
platsen. Motivet för att köpa den andra bilen hänger ofta samman med kompli
cerade arbetsresor, som innebär att hämta och lämna barn pä daghem och fri
tidshem liksom att skjutsa barn till olika fritidsaktiviteter. Om man inte har räd
att köpa en andra bil och det inte finns kollektiva kommunikationer eller lämp
liga samäkningpartner blir man hänvisad till de jobb som finns pä orten, ett led
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i en anpassningsprocess. Problem med kommunikationer behöver alltså inte lösas
med kommunikationer utan anpassningen kan komma till stånd i andra sektorer.

Det går inte att utifrån denna studie direkt skilja kvinnor i olika livsformer åt
vad gäller arbetsresor. Måhända är kvinnorna på denna punkt överlag i samma
sits oberoende av livsform medan de stora skillnaderna går mellan kvinnor och
män.

Egna stunder
Att få tid över till sig själv upplever många kvinnor som ett stort dilemma. I
detta ryms olika slags behov. Ett basalt behov är t ex att få tillräckligt med natt
sömn. Ett annat är att få utveckla sin personlighet vilket kanske inte alls eller
bara delvis kan ske genom förvärvsarbetet. Det kan vara fråga om ett speciellt
intresse även efter det att man fått barn (jfr kap 8). Det kan också gälla att få tid
över för släktingar och vänner (se nästa avsnitt). I tidsdagböckerna och genom
intervjuerna har emellertid också framgått att det finns behov av att få över
gångsfaser mellan olika intensiva aktiviteter. De har mer karaktären av mental
återhämtniug, att få vara ifred, att få sitta ned, att få samla ihop sig innan man
skall ta itu med nästa uppgift. Någon intervjuperson talar om behovet av att
"slappa". Det behöver inte innebära att man låser in sig i ett rum och vilar på
sängen, utan kan kombineras med någon typ av sysselsättning som kan genom
föras mekaniskt eller utan krav på totalt engagemang. Det har att göra med
fysisk och emotionell vila, och man kan därför tala om att få tid över till "egna
stunder". De egna stunderna eller återhämtandet kan alltså ske i olika former,
men knappast helt villkorslöst. De får passas in och pusslas ihop med andra mer
uppfordrande aktiviteter.

Med utgångspunkt från att normalsömnen bör omfatta åtta timmar sover
kvinnor genomsnittligt för lite (jfr tabell 9.2 och 9.3), och trots att de naggar i
kanten på sin sömnperiod är deras spontana upplevelse av vardagen att de inte
hinner med allt de vill. Förvärvsarbetet tar sin tid, och när arbetstidens omfatt
ning väl är bestämd har den mutat in sin del av dygnet. Det kvinnoma labo
rerar med är hur mycket tid de skall lägga på hushållsarbetet, på barnen och på
sin egna intressen, och dessa omprövningar måste kanske hanteras dagligen. Att
komma hem från jobbet kan innebära att varje dag konfronteras med en kon
fliktfylld vardag. Många kvinnor bär på en typ av kontinuerlig otillfredsställelse,
kanske undertryckt stress. Den kommer till uttryck i att de känner sig osäkra
på om de egentligen ägnar nog med tid åt sina barn, aldrig upplever att de får
riktigt grepp om städningen eller tycker att de aldrig får göra saker ifred hem
ma. Det finns kvinnor som stundtals uppfattar sin vardag hemma så kaotisk och
energikrävande att de menar att "friheten" finns på arbetsplatsen. Där finns lug
net och överblickbarheten. De kvinnor som för fram sådana åsikter har alla flera
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barn. Undantagsvis finns kvinnor som skapar sig mer hannoni genom att med
vetet och konsekvent prioritera det som är "roligt", där städning och annat hus
hållsarbete får stå tillbaka för andra intressen. I den här studien är det kvinnor
med utpräglad yrkesinriktning som använder sig av denna metod.

När får då kvinnor tid över till sig själva? Fritidsintressen och social sam
varo ingår i viss mening i "tid för personligt bruk", men de fordrar ändå initia
tiv och planering eftersom det oftast innebär att man skall gå hemifrån. Tids
mässigt förlägggs denna typ av aktiviteter oftast mellan kl 18 och 21.30. De är
då man går på studiecirkel, är ute och joggar, besöker föräldrar eller vänner. De
alldeles egna stunderna kan i och för sig placeras ut över dygnet, men i prak
tiken har de tyngdpunkten tidigt på morgonen och sent på kvällen. Många kvin
nor betraktar den tidiga morgonen som sin heliga stund och stiger upp extra
tidigt, innan resten av familjen har vaknat, klär sig, äter frukost och läser tid
ningen innan de väcker barn och man. Den här stunden brukar vara ungefär en
halvtimme. De som har en ledig fönniddag utsträcker frukoststunden till ca en
timme och placerar den efter att resten 'lY familjen gått hemifrån. I andra kvin
nors morgonrutiner ingår att få gymnastisera i tio minuter eller lyssna på radion
en kvart innan dagen sätter igång.

Dagen i övrigt förflyter med arbete av olika slag. Det är inte ovanligt att
kvinnor bryter av sin arbetsdag och utnyttjar lunchpausen för att uträtta ären
den. De kan handla matvaror som de sedan placerar i kontorets kylskåp eller
omklädningsrum. De kan också göra klädinköp till sig själva eller barnen.
Lunchen kan utnyttjas för att plugga på engelskläxan i studiecirkeln. Om detta
bör kategoriseras som egna stunder beror helt på om den enskilda kvinnan upp
fattar det som tvång eller frihet.

Resan från jobbet och hem upplevs med blandade känslor. Att sitta själv i
bilen utan några barn kan vara den stund på dagen som är ens alldeles egen, när
tankarna kan glida iväg och mer övergå till dagdrömmar. Vissa kvinnor fixerar
enstaka detaljer i landskapet som ett vackert träd, samtidigt som andra sinnen
är inåtvända. Andra vet inte alls hur de egentligen kommit hem, då de under sin
förflyttning har huvudet fullt med tankar. Det är inte ovanligt att kvinnor ut
nyttjar tiden som går åt för att ta sig från arbetsplatsen till hemmet att i
huvudet planera inköp och hushållsgöromål, och genast uppfattas situationen som
mer uppfordrande. Att kombinera arbetsresorna med att lämna och hämta barn
är mer en kraftansträngning än emotionell vila.

Vad kvinnorna gör omedelbart vid hemkomsten tycks hänga starkt ihop med
barnens ålder. Är barnen relativt stora kan de genast gå en lång promenad med
hunden, jogga, ringa några samtal eller sätta sig ner och läsa tidningen eller titta
i en garnkatalog innan de tar itu med hushållssysslor. Det är en typisk omställ
ningsfas och en egen stund. De som har mindre barn blir däremot omedelbart
indragna i kvällsprocedurer och hushållsarbete. Å andra sidan infaller den lugna
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fasen när barnen har gått och lagt sig tidigare på kvällen än vad den gör när
barnen är större. Med större barn kommer ofta en läxförhörsperiod vid åtta
nio-tiden på kvällen samtidigt som de små barnen stoppas i säng.

Vid åtta-halv nio på kvällen inträder kvällsfasen, som innehåller just tid för
återhämtning. Det är då många passar på att ringa väninnor, systrar eller för
äldrar. Efter en intensiv dag är det vanligt att man sjunker ner i soffan framför
TVn, dricker kvällskaffe med familjen, småpratar och tar fram stickningen,
virkningen, broderiet eller löser korsord. TV-tittandets längd varierar mellan en
halvtimme och ca två timmar. De som enbart ser på nyhetsprogram markerar i
dagboken att de tittat på Rapport eller Aktnel1t en halvtimme. Annat TV-tittande
noteras som just TV-tittande. Nyhetsprogram är uppenbarligen nyttiga program,
medan andra program är mer för nöje och avslappning. En del kvinnor säger att
de regelmässigt slumrar till framför TVn. Istället för att somna framför TVn
försöker en del gå och lägga sig relativt tidigt, läsa i sängen en timme och kanske
lyssna på radion samtidigt. Det är mycket vanligt att avsluta dagen med en halv
timmes plock, vilket innebär att vattna blommor, hänga tvätt och stäl1a saker och
ting på deras rätta plats.

En ledig vardag mitt i veckan, alternativt en ledig förmiddag eller eftermid
dag, stäl1s i kontrast till arbetsdagarnas styrda tillvaro. Trots att de lediga var
dagarna till stor del används till hushållsarbete och sociala plikter av olika slag
kan de organiseras friare. Egna stnnder i form aven pratstund eller en kaffepaus
med tidningsläsning kan plockas in när man känner för det. Det längre tidssjoket
inbjuder till denna större frihetskänsla. Trots att de sena kväl1stimmarna på var
dagarna kan vara fria från direkt nödvändiga sysslor upplevs de som för kort tid
att sätta igång med något, och tiden rinner snabbt iväg på småplock. Tröttheten
efter en hel dags arbete är självfal1et en starkt bidragande faktor tm varför det
blir så.

Skillnaderna mellan kvinnor i olika livsformer ligger inte i när de egna stun
derna förläggs i tid och rum utan i vad de fylls med innehål1smässigt. Det är inte
särskiljande att läsa el1er syssla med ett handarbete, däremot är det adekvat att
påstå att kvinnor i olika livsformer sysslar med olika typer av handarbeten el1er
läser olika typer av litteratur, och eventuel1t lägger mer el1er mindre tid på det.
Det sitter så djupt i kvinnokultnren att ständigt vara sysselsatt, att kvinnorna inte
ens vin erkänna att de tar sig tid för egen del. Det är hel1er inte en helt fritt vald
tid. Först skal1 de ge av sin tid för att svara mot de krav arbetsgivaren stäl1er,
därefter de krav som familjen stäl1er. I detta pusslar de in sina egna stnnder, al1t
så ett exempel på kvinnors flexibilitet. De högst utbildade kvinnorna har svårast
att acceptera denna anpassning, och de uttalar tydligast sitt behov av tid för sig
själva. Generel1t sett är dessa egna stnnder uppenbarligen ytterst nödvändiga och
viktiga, inte bara för återhämtandet i sig utan för att få kontroll över vardagen.
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Hur orka med?

Hemarbetet är tidskrävande och med sin repetitiva karaktär något av ett evig
hetsarbete. Det är i hög grad en fråga om att orka. Det kräver också en smidig
organisation som för att fungera innebär, att en mängd små beslut fattas som
dessutom ständigt omprövas. Därför förväntar sig kvinnor mer och mer att deras
män skall dela hushållsarbetet och omsorgen om barnen med dem. Medan kvin
norna har förväntningar på männen, räknar de i mycket ringa grad med barnen.
Däremot har en del barnfamiljer möjlighet att få hjälp utifrån, främst från för
äldrar och svärföräldrar.

Orken skall inte bara räcka till för arbetslivet, barnen och hushållsarbetet.
Det gäller ocksä att orka/hinna med sina fritidsintressen (jfr kap 8). Det handlar
även om att orka upprätthälla sina kontakter med släkt, vänner och grannar. I
sin tur är det hos dem - i det sociala nätverket - som många hämtar kraft och
hjälp för ett bra vardagsliv.

Hemarbetets organisation
Hemarbetets organisation och iustäliningen till det har beskrivits utförligt med
exemplifieringar i kapitel 8. I flera delavsnitt framgår hur arbetsdelningen ser
ut i enskilda familjer och olika livsfonner. För att undvika upprepningar hän
visas till dessa avsnitt. Här skall mer sammanfattande kommentarer göras.

Av de olika sysslor som förekommer i en barnfamilj ägnar kvinnorna sin tid
pä vardagarna främst åt hushållsarbete och barn. Hushållsarbetet kräver mer tid
än arbetet med barnen men barnen finns ofta runt om kvinnorna när de utför
hushållsarbete; de är alltså i viss mån integrerade verksamheter. Även varia
tionerna i tidsätgäng vad gäller hushållsarbete är större än för omvårdnad av
barn. Skilinaden mellan den kvinna som använder minst respektive den som an
vänder mest tid åt hushållsarbete en vardag uppgick till 6 tim 30 min (tabell 9.2).

Utifrän tidsredovisningen i dagböckerna förefaller följande hushällsbestyr
vara oundgängligen nödvändiga en vanlig dag: snabb frukost, förbereda ett
kvällsmål pä maximalt 30 min, eventuellt hänga upp en tvätt på 15 min, kanske
bädda eller vattna blommor. Därtill kommer, om barnen är små, klä på och klä
av dem samt lämna och hämta dem på daghem. Det finns ingen tid för städ
ning, klädvård, omständlig matlagning eller större inköp. Det får anstå till ett
annat tillfälle helst när kvinnorna är helt lediga eller i varje fall har en halv
dag fritt. Regelmässigt passar de då på att tvätta (upp till en och en halv timme),
städa (mellan en och två timmar), göra inköp (från en halv till en och en halv
timme), laga mat (en halv timme till en och en halv timme). Dessa dagar sätter
de ocksä i gång med sysslor som inte är av samma repetitiva karaktär. Baka är
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ett bra exempel. Det är också under lediga dagar som kvinnorna tar sig an stör
re uppgifter i trädgården eller med husets skötsel.

I inledningen till detta kapitel redovisas en industriarbeterskas tidsdagbok
(figur 9.2). Hon arbetar eftermiddagsskift och disponerar hela förmiddagen
fritt. Hennes barn är stora. Det framgår av dagboken hur hon fyller hela för
middagen med olika hushållsuppgifter. Hon utnyttjar regelmässigt en ledig för
middag på detta sätt. Genom att hänskjuta en stor del av sysslorna till en ledig
dag kan hon känna sig mer fri på helgen när resten av familjen är ledig. Hon är
inget undantag. Alla kvinnor med oregelbunden arbetstid och lediga vardagar
använder dem för att göra undan större uppgifter i hushållsarbetet som att
veckostäda, tvätta, baka och göra storinköp.

En ledig fönniddag eller hel vardag, särskilt utan någon familjemedlem hem
ma, är ytterst värdefull för kvinnorna. Den kan användas fritt och utgör en buf
fert till de vardagar som är hårt belastade med förvärvsarbete. Det är kvinnor
na i 1önearbetarlivsfonnen och i viss mån mellanlivsfonnen som har lediga var
dagar, och de fördelar sin tid en ledig vardag relativt jämnt mellan hushålls
arbete, tid för barn och för samvaro och personligt bruk. Kvinnor som arbetar
kontorstid och heltid sprider ut hushållsarbetet i större omfattning över veckan.
Det mönstret kommer fram i tidsredovisningen för kvinnorna i mellan- och
karriärlivsfonnen, där det också framgår att de genomsnittligt per arbetsdag
använder mer tid till hushållsarbetet än kvinnorna i lönearbetarlivsforrnen.

Kvinnorna med karriärinriktning har inte oregelbunden arbetstid i samma
utsträckning som kvinnorna i lönearbetarlivsfonnen. Vissa yrken har emeller
tid längre pass under dagen fria. En gymnasielärare använder t ex sin dag så här:
Hon har efter en lektion på morgonen ett ledigt pass på tre och en halv timme.
Istället för att köra hem den dagen ser hon till att hon får en lång cykeltur för
motionens skull. Hon läser några korta artiklar när hon kommer hem, dricker
kaffe och passar också på att sy på ett par långbyxor till sig själv. Den lediga
dag eller halva dag hon kan förhandla sig fram till i schemaläggningen
försöker hon använda så. Nu när alla hennes barn går i skolan vill hon utnyttja
denna lediga tid för egen del. Förberedelser till lektioner gör hon på kvällarna.

Skilda villkor i arbetstid och arbetstidens förläggning återverkar alltså på hur
kvinnor organiserar hushållsarbetet. En karaktäristik över skillnaderna i olika
livsfonner låter sig inte enkelt göras. Det är t ex inte möjligt att hårdra några
slutsatser om att kvinnor i lönearbetarlivsfonnen ägnar ledig tid till hushålls
arbete och kvinnor i karriärlivsfonnen åt sina personliga intressen även om
deras förhållningssätt karaktäriseras av dessa kontrasterande drag. Deras praxis
ligger nännare varandra än deras ideologi. Däremot är det utan all tvekan så
att kvinnor i barnfamiljer ägnar mycket av tiden på vardagar till oavlönat
arbete av olika slag. Det är också påtagligt att när mannen befinner sig i en
snabb karriär tar kvinnorna inte bara stort ansvar för barnen utan också för
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hela hemmets skötsel. Samma situation uppstår när mannen har en mycket ex
pansiv fritid med många intressen. I familjer med mellan- eller karriärlivs
form, där mannen och kvinnan har samma yrken, har den lika fördelningen av
arbete och ansvar kommit längst. Ett exempel på detta är att kvinnorna överlag
tycker att det är positivt att papporna nu kan utnyttja föräldraledigheten, men
många kvinnor vill själv vara hemma denna tid. Detta verkar knappast vålla
några stridigheter mellan makarna. Men det är i de egalitära familjerna som
papporna tar ut en del av denna ledighet.

Det är kvinnorna med högst utbildning och längst arbetstid, dvs de i karriär
livsformen, som i störst omfattning vill överlåta hushållsarbete till sina män.
En förntsättning för att det skall fungera tycks vara att de är yrkesmässigt jäm
bördiga. I deras starkt tidspressade tillvaro är emellertid denna åtgärd Inte till
räcklig för att hantera det konfliktskapande hemarbetet. En annan lösning, som
dessa kvinnorna också är inställda på, är att rationalisera hemarbetet, äta lunch
"ute" på vardagarna, slopa onödiga sysslor som får bli hobby och kanske köpa
tjänster som veckostädning. Det står delvis i kontrast tiII kvinnorna i löne
arbetarlivsfonnen som tydligast uttalar att de sätter en ära i att ha rent och
snyggt, att de storstädar och att det är lättast för henne att klara av städningen
om han t ex tar med barnen på en promenad. De behåller sina ambitioner och
tar också på sig ansvaret för att förverkliga dem. Detta pekar på en mer tradi
tionelI arbetsdelning av hemarbetssysslorna.

De sedvanliga kvinnosysslor som männen börjat ta sig an rör främst barnen,
inköp av mat och matlagning, alla uppgifter som inte går att skjuta upp tids
mässigt. Tvätt och städning däremot kan ofta vänta någon dag, och dessa upp
gifter har också kvinnorna större ansvar för. Det är nog rimligt att påstå att det
är de praktiska omständigheterna som föder nya vanor. Finns inte kvinnan i
hemmet måste mannen passa barnen och att inhandla mat och att äta är något
nödvändigt. Arbetsdelningen mellan man och kvinna kan naturligtvis vara så
strikt i kvinnligt och manligt att kvinnan t ex lagar maten i förväg, men det till
hör undantagen. Det finns även sådant som tyder på att detta är en generations
fråga. Man kan iaktta hur arbetsdelningen melIan makarna skärps när barnen
kommer. Då blir tiden knapp och var och en gör det som den är bäst på. Sam
tidigt är det nödvändigt att ta gemensamt ansvar för vissa arbetsuppgifter, t ex
lämna/hämta barn på daghem.

När det finns två vuxna i en familj hjälps de åt och utvecklar på något sätt en
arbetsdelning mellan sig, även om det fortfarande är kvinnan som har huvud
ansvaret för hem och barn. Ensamstående får göra allt själva och det tvingar
fram rutiner där barnen får större ansvar för att allt skall fungera hemma, i
synnerhet om det inte finns någon pappa alls i bakgrunden. Detta kan tolkas som
att ensamstående kvinnor har stora problem med ett belastande hemarbete. Det
kan jag inte påstå utifrån dessa intervjuer. Snarare är det så att de råder över
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hela hemmet själva och även slipper det "merarbete" det innebär att ha en man.
Detta utesluter iute att de kan önska någon att dela ansvaret för barnen med
och kanske också kärlekens egenvärde.

Det sociala nätverket - hjälp och umgänge
Vardagen är fylld av sysslor i barnfamiljer. Hur väl än vardagen är organiserad
uppstår situationer som bryter mönstret och frestar på upparbetade rutiner. Det
"kör ihop sig" är ett vanligt uttryck bland de intervjuade kvinnorna för att be
teckna dessa situationer. Marginalerna i vissa familjer är också mycket små. Vem
utanför familjen är beredd att hjälpa och stödja - för att tänja på marginalerna?

Utan tvekan är det släkten som är pålitligast när det gäller avlastning i kri
tiska situationer. Förntsättningen är att den finns i närheten. De intervjuade
kvinnorna nämnde alla spontant barnpassning som konkret exempel på något
som de både behövde och fick hjälp med. Likaså pekade de ofta ut någon nära
släkting som bestod dem med denna hjälp. Det kan vara farfar eller farmor som
fungerar som dagmamma längre eller kortare perioder. Det kan vara morfar
som hjälper till att skjutsa barnen till fritidsaktiviteter när föräldrarna inte hin
ner hem från sina arbeten. Det förutsätter att den äldre generationen inte själv
förvärvsarbetar. Det kan också vara mormor eller en syster som regelbundet
tar hand om barnbarnen eller syskonbarnen, när föräldrarna arbetar på kvällar
och helger och daghemmet är stängt. En bror och hans sambo kan vara barn
vakt om system och hennes man viII gå på bio en kväll. Närhet tiII varandra dvs
fysiskt korta avstånd, att bo i samma by eller bostadsområde gör att man lätt
kan bistå varandra.

Även om barnpassning förefaller vara det vanligaste som mor- eller farför
äldrar hjälper tiII med, kan tjänsterna eller kanske hellre omsorgen innehålla
mycket annat. En mormor och en moster brukar komma med alla kakorna
bakade tiII födelsedagar. En annan mormor brukar ta tag i det för dagen mest
besvärande i dotterns hushållsuppgifter som att putsa fönster. En mormor tycker
speciellt mycket om att sköta barnbarnens kläder och har tagit som sin uppgift
att stryka dem fint och hänga upp dem på klädhängare. Barnkläder är bytesob
jekt och förmedlas gärna mellan syskon; kusiner ärver alltså varandra. En mor
far har flyttat tiII samma by som sin dotter, kommer varje förmiddag med tid
ningen och kan då se tiII de tre småbarnen om dottern skulle behöva gå tiII af
fären. Ett par bröder hjälper sin ensamstående syster med praktiska ting i hennes
hus. En morfar passar huset när hans ensamstående dotter åker hemifrån.

Dessa tjänster återgäldas i en eller annan form med gentjänster. Återbetal
ningen av tjänster kan också skjutas på framtiden. Släktskapet är i detta avseen
de ett tryggt system. I intervjuerna resonerar flera kvinnor runt denna proble
matik. Särskilt de som får mycket hjälp av sina föräldrar är inställda på att de
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skall återgälda den och är beredda att göra påtagliga nppoffringar. De är med
vetna om att den tiden kommer.

Bakom dessa ibland till synes enkla tjänster döljer sig en djupare innebörd.
De konkreta insatsema symboliserar en beredskap, en beredskap som innebär att
om det verkligen händer något allvarligt kan barnen räkna med att deras föräld
rar och deras syskon ställer upp och vice versa. Medan utbytet av enkla tjänster
har ett direkt samband med geografisk närhet överbryggar beredskapen att sli!lla
upp för varandra i krissituationer betydligt längre avstånd. Släkten betyder
mycket i alla livsformer, men det är ändå i lönearbetarlivsfonnen som banden
utvecklas starkast bl a genom tjänster och gentjänster. Det är också dessa famil
jer som bor nännast varandra. Detta antyder konturerna till en storfamilj. Fram
för allt kvinnorna och deras släkt i lönearbetarlivsformen utstrålar störst sam
manhållning av alla familjetyper.

I nätverken finns emellertid också vänner, arbetskamrater och grannar. Gran
narna och arbetskamraterna kan vara ens vänner. Om dessa tre kategorier jäm
förs med avseende på i vilken omfattning man hjälper varandra fyller de lite
olika funktioner. Vännerna är den grupp man räknar med finns om det skulle
behövas. Grannarna är de som man utbyter småtjänster med. Arbetskamraterna
kan fylla båda dessa funktioner men inte nödvändigtvis. Ett exempel på en ut
sträckt gemenskap mellan arbetskamrater är hur kvinnor på vissa arbetsplatser
slår sig samman till en grupp och gör fördelaktiga inköp eller tipsar varandra
om dylika. T ex kan man skicka efter gam gemensamt, åka tillsammans till ett
avlägset försäljningsställe med fördelaktigt prisläge eller fönnedla kontakter
till privata inköp av frukt, bär och kött. Byta matrecept är vanligt. Denna kvinn
liga gemenskap återfinns främst bland kvinnorna i lönearbetarlivsfonnen.

Grannkontakterna är mer eller mindre utvecklade, men i områden där folk
har bott länge kan fastare mönster utvecklas med invävda vänskapsband. Grann
tjänsterna kan innebära att när någon är bortrest vattnar grannen blommorna,
tömmer brevlådan och passar kanske katten. Några grannar kan gemensamt gör
ett inköp av t ex gräsklippare och trimmer. Man hjälper varandra med att vara
barnvakt, skjutsa barn till fritidsaktiviteter, samåker och lånar i nödfall ut sin
bil. Kvinnorna slår sig ibland samman och åker iväg till varuhus för storköp.
Männen byter andra tjänster. En har en motorsåg eller svets och kan hjälpa sina
grannar att såga ner träd eller laga något. En annan är läkare och konsulteras
av grannarna framför allt när barnen blir sjuka. Vissa grannrelationer övergår
till djupare vänskap med rikt umgänge, och där man även ställer upp förvar
andra i krissituationer.

Det råder vissa skillnader i grannhjälp mellan livsfonnerna i det avseendet
att tjänsterna bygger på de kunskaper eller färdigheter som man besitter. Yrkes
rollen har stor betydelse för vilken typ av tjänster man kan erbjuda varandra.
Boendefonnen verkar också ha mycket stor betydelse. Den sociala situationen i
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villaområdena befrämjar uppenbarligen grannkontakterna och därmed hjälp
grannar emellan. Det är villaägare som behöver praktisk hjälp med trädgård
och hus och detta är en inkörsport för annan hjälp.

Att umgås med andra människor är viktiga inslag i både fest och vardag.
När kvinnorna på sin fritid går utanför hemmet, utan man eller barn, har de säll
skap med andra kvinnor. Med väninnor går de till sammankomster, föreningar
eller studiecirklar. De talar i telefon med kvinnliga släktingar och väninnor och
avtalar nya möten. De går in till grannfrun och pratar en stund om de har en
god relation till varandra. De hälsar på släkt, ofta system eller modem, en var
dagkväll under förutsättning att de bor nära. Fredagskvällarna är ofta vikta för
familjesamvaro. Helgen är den tid då paret eller hela familjen träffar släkt och
vänner eller gör gemensamma utflykter av något slag. Detta ger dem glädje och
ork att ta itu med alla måsten.

Sättet att umgås och att utväxla tjänster hänger ihop med avståndet till var
andra. Avstånd är ofta synonymt med tid och att få sammanhängande tid är det
stora problemet. Med ledning av dessa intervjuer kan en avståndszon uppskattas
till ca fem mil. Bor man längre från varandra utvecklas kontaktmönster som
baseras på veckoslutsbesök. Bor de inom denna zon kan man mycket väl hälsa
på varandra en kväll om än under förutsättning att man har bil. Om avstånden
blir upp till femton, tjugo mil upprätthålls kontakterna mest per telefon, och
man träffas kanske som mest fyra till sex gånger om året. Även tio mil är långt
för den kvinna som inte har tillgång till bil och dessutom äger förpliktelser som
binder henne till hemorten.

Flertalet av de intervjuade kvinnorna har någon släkt boende i närheten.
Bosättningsmönstren har emellertid vissa livsformsspecifika drag. I lönearbetar
livsformen är det vanligt att ha något föräldrarpar eller något syskon på mycket
nära håll. Då skapas förutsättningar för täta kontakttnönster och starka släkt
band, där framförallt föräldrar och barn men också mostrar och kanske kusiner
utväxlar tjänster som bygger på ömsesidiga beroendeförhållanden som en del
av vardagslivets organisation. De känslomässiga relationerna är ibland mycket
starka, och det är främst bland dessa kvinnor som väninnerelationer utvecklas
där dottern anser modem också vara hennes bästa vän eller två systrar umgås
intensivt och betraktar varandra som "bästisar".

Att bo i samma by eller samma kvarter är emellertid inte lika vanligt före
kommande bland kvinnorna i de andra livsformerna, och det finns heller ingen
medveten strävan bland dem att åstadkomma bosättningsmönster inom släkten
så att man får varandra "vägg i vägg". Bland dessa kvinnor är det också van
ligare att vara inflyttare till Kristianstad. De har flyttat för att gå genom en ut
bildning eller för att de sökt och erbjudits en speciell tjänst. De är inte över
tygade om att de skall bo kvar i framtiden. De tvingas bygga upp ett lokalt base
rat socialt nätverk som enbart består av vänner, grannar och arbetskamrater. I
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vissa avseenden ger kvinnorna i dessa familjer exempel på en större sårbarhet
iin kvinnorna i de familjer som har sin släkt i närheten. De känner sig mer ut
satta och slitna av vardagens oundvikliga konflikter och kontinuerliga press.

De nära viinskapsband - viininnerelationer - som mor och dotter men också
systrar ibland ntvecklar, framför allt i lönearbetarlivsformen, är viktiga be
ståndsdelar i de nära relationer som kvinnorna bygger npp utanför kärnfamil
jen. Många kvinnor har någon eller några väninnor som de umgås med. ibland
så att bådas familjer umgås men ofta så att viininnorna träffas ensamma och
bara umgås eller gör saker tillsammans. Många väninneförhållanden har sin
startpunkt i en gemensam utbildningstid dvs att viininnorna är f d skolkamrater.
Manliga vänner, om man har haft sådana under utbildningstiden, blir det däremot
alltför komplicerat att hälla kvar. Bästa viininnan kan man också träffa i en
förening. Två kvinnor som bor grannar kan bygga upp ett väninneförhällande
liksom två arbetskamrater. En renodlat kvinnlig gemenskap kan leva kvar i
kamratgiing, som träffas och går ut och dansar en gång om året eller regelbun
det möts i syjuntor.

Viinskapsrelationer är viktiga, och släkten är i iönearbetarlivsformen basen
för viinskap och umgänge när man vill träffas för att äta och ha trevligt. Arbets
kamrater utvecklaribland liknande relationer. Kvinnorna uttrycker det som så
att de umgås en del med sina arbetskamrater, vilket betyder att de träffar var
andra hemma på helgerna men också uppvaktar varandra på födelsedagar, men
det är lika vanligt att inte umgås överhuvudtaget med sina arbetskamrater utan
för arbetstid. Umgängeslivet med grannar består av att dricka kaffe eller grilla
i trädgården någon gång på sommaren. Kanske uppvaktar grannarna varandra
på jämna födelsedagar. Det hiinder att kvinnor utvecklar närmare bekantskap
med några kvinnor i grannskapet, och någon enstaka gång får hela familjen
mycket bra kontakt med en grannfamilj som de umgås mycket med och där
grannrelationen övergår till vänskap.

Några kvinnor i mellan- och karriärlivsformen anser själva att de har en stor
umgiingeskrets. De berättar om stora fester hemma hos varandra. De tillhör ock
så de kvinnor som inte har släkten på nära håll och heller inte kan utveckla täta
kontakter med den. De som har lång utbildning bakom sig nämner ofta vänskaps
band som uppstått under studietiden och som de försöker hälla fast. De som bor
kvar nära utbildningsorten har ibland dessa kontakter som bas i sin vänskaps
krets. De som flyttat mellan olika orter har skaffat några vänner på varje ställe
som de beklagar att det är alltför lätt att tappa bort. I umgängeskretsen ingår
arbeskamrater och ibland också grannar. Inflyttade familjer som befinner sig i
samma situation på arbetsplatsen eller i det nybyggda villaområdet söker sig till
varandra, och ibland uppstår vänkretsar bestående av arbetskamrater eller gran
nar.
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Det sociala nätverket fyller alltså en synnerligen viktig funktion. Det är där
kvinnorna och deras familjer kan få hjälp och stöd när vardagen blir alltför
kaotisk och det kör ihop sig. De som är omgärdade av mänskliga stöttepelare
kan lättare glida över vardagens fallgropar. Umgänget med släkt och vänner tar
tid i anspråk, och det är inte alltid möjligt att vare sig orka eller hinna med att
hålla kontakter vid liv. Ändå är just väl fungerande nätverk, inte minst väninne
relationer, en källa att ösa ur för att återerövra den kraft som vardagslivet tar i
anspråk.!

Slutsatser: Gemensamma organisatoriska stötestenar men varierande
lösningar

Det kan kanske tyckas som att det är mer eller mindre tillfälligheter som gör att
en kvinna väljer att arbeta deltid och en annan heltid, eller att en kvinna före
drar att ha sina barn på daghem och en annan hos familjedagmamma. Eller kan
ske det kan tyckas vara en så oändlig kedja av omständigheter och följdeffekter
att den är omöjlig att nysta upp. I livsformsteorin finns en grundtanke om att
förhållningssätt och materiella villkor hänger samman och har avgörande be
tydelse för hur vardagens praxis utvecklar sig. I detta finns en nyckel till att
förstå och urskilja mönster. Att studera konfliktsituationer och hur de löses upp
erbjuder en möjlighet att jämföra kvinnors handlande. Konfliktsituationerna kan
bestå av smått såväl som stort och uppstå på många olika plan, men det som be
handlats i detta avsnitt är den typen av motsättningsfyllda situationer i vardagen
som oundvikligen kräver ställningstaganden och som styr in vardagslivet i vissa
bestämda banor, inte bara för stunden utan för en längre tid. De har en tids- och
en rumsdimension. Detta är betecknade för de "organisatoriska stötestenarna".

Med det tidsgeografiska bildspråket är det fråga om ett packningsdilemma.
Man kan effektivisera sin tillvaro och få plats för fler händelser eller situationer,
men det finns en gräns för vad som är möjligt och önskvärt. Tiden och rummet
sätter upp definitiva begränsningar. Man måste med andra ord företa val efter
som alla projekt inte får plats. Tidsgeografins synsätt med denna självklara eller
geniala grund är mycket fruktbart när man analyserar vardagslivets organisa
tion.

Det som kvinnorna pekar ut.som problematiskt och som de i nuvarande livs
fas kämpar med att hantera, kan på ett övergripande plan beskrivas med att känna

1 I detta avsnitt har jag framhållit det positiva i mina intervjupersoners sociala nätverk alltså
släkt, grannar, väninnor och arbetskamrater. Det finns också en annan sida med misshälligheter
mellan grannar och arbetskamrater, spänningar mellan syskon etc. Med mitt material är det inte
möjligt att belysa den sidan på ett bra sätt. Syftet med avsnittet är också att peka på varifrån
kvinnor kan få hjälp och hämta kraft, och då har ett väl fungerande socialt nätverk stor be~

tydelse.
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sig säker på att barnen har det bra, få tiden att räcka till och orka med de olika
sysslor som måste utföras. Det är detta som ligger dem närmast hjärtat, och det
antyder en existentiell dimension där familjen och främst barnen är meningen
med livet. Detta mål måste omsättas på ett praktiskt plan och vägleder då kvin
nornas handlande.

I det första steget i analysen identifierades ett antal organisatoriska stöte
stenar. De handlade om vilken samvaro kvinnorna har med sina barn och vilken
barnomsorg de föredrar, om de väljer att förkorta sin arbetstid eller inte, om
och när de får tid för egna stunder, hur hemarbetet organiseras och det sociala
nätverkets betydelse för hjälp och som kraftkälla. Därigenom betonades likheten
mellan kvinnor; att det på ett plan finns gemensamma drag över livsformsgrän
serna. Nästa steg i analysen var att söka efter både likheter och olikheter i kvin
nornas sätt att hantera dessa organisatoriska stötestenar och att sätta dem i rela
tion till de livsformer som analysen i tidigare kapitel börjat ge konturer åt. Hur
kvinnor faktiskt handlar i en utåt sätt tämligen likartad situation, med samma mål
på ett abstrakt plan, visar sig variera. Det är, menar jag, relevant att tala om livs
formsspecifika lösningar. De val som kvinnor gör på område efter område bil
dar ett sammanhang och har en röd tråd som fångar in livformens särdrag. Jag
skall därför med nyckelord och korta satser för varje livsform återge de
karaktäristika som analysen av de organisatoriska stötestenarna lett fram till.

Karriärlivsformen
Kvinnorna väljer att arbeta heltid vilket förväntas av arbetsgivaren. Accepterar
informella regler om heltid för anställda på en viss nivå. Riskerar annars att
missa information, kvalificerade arbetsuppifter, viktiga beslut,få en sämre
position, bli utbytbar, hindras i sin egen utveckling. Betraktar deltid som en
reservutgång om det uppstår problem med barnen. Prioriterar daghem då de
har utbildad personal och utvecklar barnen. Prioriterar samvaro med barnen
före hushållsarbete. Backar aktivt upp barnens fritidsaktiviteter. l jämbördiga
förhållanden kan papporna utnyttja föräldraledigheten. Tar aktiv del i famil
jens ekonomi. Tar ansvarför bilen om mannen inte kan sköta den själv. Har en
rationell syn på hushållsarbetet. Safta, sylta och baka etiketteras som hobbies
och görs när man har lust eller för barnens skull. Handlar i närmaste affärs
centrum och i butiker i centrum. Strävar efter gränsöverskridanden med sina
män i hemmets skötsel men kan tänka sig att köpa vissa tjänster. Försöker och
önskar få tid till egen personlig utveckling. Släkten ställer upp om den bor i
närheten, men ofta bor den på annan ort vilket skapar utsatthet och slitenhet.
Utvecklar vänrelationer med grannar eller arbetskamrater och inte minst
studiekamrater.
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Mellanlivsformen
Kvinnorna arbetar deltid för barnens skull, men en bidragande orsak kan
också vara att arbetet är dåligt organiserat på arbetsplatsen och däiför oinspi
rerande. Får fortsätta med samma arbetsuppgifter vid förkortning av arbets
tiden. Kan tänka sig att övergå till heltid vid mer kvalificerade arbetsupp
gifter. Organisationen av förvärvsarbetet går inte ihop med familjens/barnens
behov. Positiva till daghem då de har lttbildad personal och stimulerar barns
lttveekling. Kan också tycka att enstaka familjedagmammor är bra. Vill bygga
upp ett bra hem för barnen. Sin nysatsning på yrket planerar de när barnen
blir stora. Hal' höga ambitioner på hushållsarbetet och i jämbördiga paiför
hållanden strävan efter gränsöverskridanden, t ex pappaledighet. Kan i sådana
fall också ta ansvar föl' bilen men skjuter helst över ekonomin på mannen. I
hushållsarbetet ingår de traditionella sysslorna som bakning etc. Handlar i
närmaste affär och butiker i centrum men kan också åka till lågprisaffärer
eller utnyttja postorder. Släkten ställer upp om den bol' i närheten och något
föräldrapar bol' ofta nära. Skaffar vänner under studieperioden.

LÖltearhetarlivsformen
Kvinnorna arbetar helst deltid när barnen är små, med ungefär samma arbets
uppgifter som vid full tid. Svårt att förena organisationen av förvärvsarbetet
med familjens/barnens behov. Oregelbundna arbetstider ofta med långa dagar
och fria vardagar vilket gör att det kan bli svårt att kombinera med en bra
barnomsorg. Arbetet kan vara föl' tungt för heltid. De som jobbar heltid göl'
det föl' lönen. Hal' en positiv syn på familjedagmammor som gel' barnen en
lugn och hemlik miljö, men daghem kan vara bra. Vill skapa ett gott hem föl'
barnen. Kan eventuellt tänka sig att börja med något föl' egen del - en utbild
ning eller hellre ett nytt arbete - när barnen blir stora. Hal' oftare en tradi
tionell arbetsdelning i helIlInet medan nödvändigheten kan tvinga fram gräns
överskridanden. Kan ha en stark ställning i familjen med höga ambitioner på
hushållsarbete. Tar stort ansvar för ekonomi också genom att hushålla och
handla billigt på lågprisval'lthus, bevaka annonser, skicka efter på postorder.
Ingen klar skiljelinje mellan hushållsarbete och annat man göl' hemma, dvs
laga mat, baka, sylta, tala i telefon, umgås, städa och se till barnen uppfattas
som en helhet. Finns till hands om barnen vill ta dem i anspråk. Släkten bol'
ofta i närheten och har stOl' betydelse föl' tjänster och gentjänster och som
umgängeskrets. Starka 1'1101'- dotter eller syster-syster - förhållanden.
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9.3 Sammanfattande kommentar: Vardagslivspussel,
tema med variationer

Fördelningen av tid kopplad till vardagslivets organisation är temat i detta kapi
tel. Även om kvinnor ställs inför samma organisatoriska slötestenar hanterar de
dem på olika sätt. Det avspeglar sig i tidsanvändningen och ger utslag i olika
praxisformer. Gemensamt för kvinnorna är mödan att få vardagslivet att funge
ra. Mitt material är förhållandevis litet. Dock är det så att andra studier som
berör samma områden i mångt och mycket slöder de resultat jag kommit fram
till.

Konsumentverkets tidsanvändningsstudier innehåller t ex uppgifter som kom
pletterar mina resultat. Denna statistik har familjetyper som redovisningsenhet
och därför är det inte möjligt att göra en direkt jämförelse. Av rapporterna
framgår att av gifta/samboende med barn förvärvsarbetar män i genomsnitt 15
timmar mer i veckan än kvinnor medan kvinnor lägger ner dubbelt så mycket
tid i hemmet, dvs 40 timmar mot mäns 20,5. Mycket tidspressade är heltids
arbetande kvinnor med barn. Även om både kvinnan och mannen arbetar hel
tid utför hon en betydligt större del av hemarbetet nämligen 34 timmar/vecka
mot hans 18. Matlagning är den hushållssyssla som tar mest tid, därefter kom
mer disk och städning. Vård av kläder och textilier ägnar i stort sett enbart
kvinnor sig åt. Att sköta små barn tar mycket tid i anspråk i småbarnsfamiljer.
Inga uppgifter har däremot inhämtats om hur lång tid föräldrar använder för
barn i form av umgänge, lek eller läxläsning. Barns deltagande i hemarbetet är
litet - ca en kvart om dagen. Bland de äldre barnen deltar flickor i slörre ut
sträckning än pojkar (Konsumentverket 1985:6--D7)1. I en senare rapport (Kon
sumentverketI989/90:6) framgår att båda föräldrarna, sammanboende och med
flera barn har närmare elva timmars arbetstid, inräknat hemarbete inklusive
omsorg om vuxna och barn, måndag till fredag. I min studie har kvinnorna
längre arbetsdagar. I genomsnitt uppgår deras arbetsdag till nästan tretton tim
mar (förvärvsarbete, arbetsresor samt hemarbete inklnsive ca en och en halv
timme "tid för barn").

Anita Nyberg (1989) visar att den tid som totalt används till hushållsarbete
och vård av barn har varit närmast oföränderlig de senaste decennierna. Däre
mot har det skett vissa förskjutningar, t ex går det åt mindre tid till städning
men mer tid till inköp och tvätt på 1980-talet jämfört med 1930-talet. "Totalt
ägnar gifta kvinnor ca 50 miljoner timmar i veckan till hushållsarbete och vård

1 Min erfarenhet är att den metnd -enkät - Konsumentverket (SCB ) använt här för att samla
in uppgifterna underskattar arbetsinsatserna. När människor själva i efterhand skall ange hur
mycket tid de använder till olika sysslor (de fick kryssa för olika alternativ) undervärderar de
tidsåtgången. I mina tidsdagböcker med kontinuerliga noteringar är det inte lika lätt att tappa
bort tid.
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inom familjen och ca 30 miljoner till förvärvsarbete och resor till och från
arbetet" (s 268).

Vardagslivet är alltså arbetskrävande och intensivt i barnfamiljshushållen och
arbetsdelningen mellan kvinnor och män är tydlig. I sken av tidsanvändnings
studiernas siffror är det lätt att betrakta alla sysslor som har samband med barn
och familj som en börda. Barn och familj innebär dock även glädje vilket de
intervjuade kvinnorna också gjorde sig till tolk för. Just moderligheten och den
fasta fömnkring kvinnor har och vill ha i barn, familj och hem är en tråd som
genomsyrar Doris Norrgårds (1989) artikel där hon argumenterar för att detta
är ett levande utopiskt arv. Hon vänder på perspektiven och lyfter fram ett speci
fikt kvinnligt sätt att leva med inslag av konkret utopi, där barncentrering och
vardagshandlingar inspiremde av kärlek är påtagliga. Begreppet konkret utopi
är hämtat från Ernst Bloch och skall förstås som inslag av det goda livet redan
här och nu.

Moderskapet och hur självklara och viktiga barnen är visar också Marianne
Gullestad (1984) i sin studie av unga arbetarklasskvinnor och deras vardag. Av
studien framgår även att arbetsdelningen mellan könen innebär att kvinnorna
har ansvar för hem och barn. Deras barnuppfostringsideologi är att finnas till
hands för barnen, och deras "nya börda" är att planera så att männen blir goda
fäder. Flera av dessa kvinnor bodde i närheten av sina föräldrar och fick också
hjälp av dem. Karla Werner (1981) ägnar sin studie om kvinnoliv i småhusom
råden åt medelklassen. Hennes intervjupersoner har en stark identitet som
maka och mor, och för många fungerar förvärvsarbetet som en kompensation
för brister de upptäcker i arbetet med reproduktionen. Dock avviker de hög
utbildade med sin starkare yrkesidentitet. Min studie visar att arbetet har en
betydligt djupare mening än så, inte minst i detta skikt som kan likställas med
kvinnorna i mellanlivsfonnen.

Att vardagslivet inte är ett och detsanuna är Gullestads och Werners studier
exempel på med sitt fokus på kvinnnor i arbetar- respektive medelklassen. Vilka
uttryck de kulturella skillnaderna antar i olika klasser tar Lissie Åström (1986)
upp när hon följer några generationer kvinnor i borgar- respektive arbetar
klassen. Husmorsrollen har en klasspecifik innebörd och t ex hemmets inredning
speglar både hur resurserna och idealen växlar mellan klasserna, något som
också framskymtar i min studie. Ulla Björnberg & Margareta Bäck-Wiklund
(1987) visar i sin studie av vardagslivets organisering i familj och närsamhälle
hur förhållningssätt och praxis skiljer sig åt mellan småföretagare, arbetarklass
och tjänstemän, och i deras resultat känns mycket igen som kommit fram i min
studie, t ex arbetarklassfamiljen som finns "till hands" för sina barn och medel
klassfamiljen som styr och har en klarare målsättning för vad de vill med bar
nen och fritiden. Mia Björk (1989) har studerat arbetsdelningen mellan könen i
ett boendeperspektiv och visar, att det är stora skillnader mellan vad män och
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kvinnor gör i och med sin bostad och att kvinnorna tar på sig ansvaret för hem
mets dagliga skötsel. Hemmet är en viktig arena för deras "könskonstitnering".
Arbetar- och tjänstemannahushållens skilda villkor framkommer t ex i hur kvin
norna hushållar (making ends meet), bl a med att hitta finurliga lösningar på
både ekonomiska och tidsmässiga problem - ett slags lapptäcksarbete (Balbo
1985). Ann Lunden Jacoby & Elisabet Näsmans (1989) nyckelord när de analy
serar hur en rad familjer organiserar sitt vardagsliv är "tidspussel". I deras inter
vjuer framkommer hur mycket kraft själva lönearbetet tar från de vuxna och hur
framför allt kvinnorna finner olika anpassningsrutiner, t ex att arbeta deltid för
att få allt att gå i lås. Temat i Clarissa Kugelbergs (1987) arbete är barn, barn
omsorg och förvärvsarbete, och hon iakttar hur förutsättningarna att kombinera
hemarbete och yrkesarbete skiljer sig åt mellan kvinnor i olika skikt. T ex passar
daghemmens organisation med sitt öppethållande och sätt att arbeta med barnen
tjänstemannahushållen bätte än arbetarhushållen vilket också kommer fram i min
stndie. Hon belyser även den stora betydelse som släkten, framförallt föräldrarna
har för att avlasta småbarnsfamiljerna, i synnerhet inom arbetarklassen som ock
så bor geografiskt tätare, också något som stöder de resultat jag kommit fram
till. Louise Gaunt (1987) bekräftar i sin stndie av familjekretsen släktens betyde
lse och även den i tid och rum nära samvaron i arbetarklassfamiljer. Som synes
finns ett flertal studier (här exemplifierat) som behandlar vardagslivets organisa
tion ur olika synvinklar och i huvudsak bekräftar resultaten i min stndie.

Det finns också en annan typ av vardagslivforskning som inte sätter gränsen
vid att dokumentera hur det faktiskt är utan koncentrerar sig på hur det skulle
kunna vara. Exempel i denna tradition är utopier om kollektiv organisation med
stöd från experiment som gjorts (t ex Yestbro 1982, Hayden 1976). Ett led i
denna riktning och med en ambition att vara förankrade i dagens svenska sam
hälle är ideerna från Forskargruppen om "Det nya vardagslivet" (1984, 1987).
De beskriver en modell för integration av boendet, omsorgen och lönearbetet.
De menar att kännetecknet för dagens vardagsliv är splittring i tid, rum och
mellan personer, och att ansvaret är olika fördelat mellan könen. Kvinnorna har
det primära ansvaret för omsorgen och livet i bostaden även om de är yrkesak
tiva. För en förändring krävs en perspektivförskjutning där boendet- omsor
gen-arbetet ses i ett sammanhang och i ett ständigt växelspel. "Det nya vardags
livet" innebär konkreta förändringar i boendet och nya lösningar av de var
dagliga sysslorna. Dessa förs till en mellannivå, en organisatorisk nivå mellan de
privata hushållen, den offentliga sektorn och det lokala näringslivet. Det geo
grafiska området håller dem samman. Det gemensamma arbetet är basen för
mellannivån. Kommundelsnämnder, kontaktkommiteer och områdesbaserade
föreningar ses som steg i rätt riktning.
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Kapitel 10

Kvinnospecifika livsformer och
strategier

I della avslutande kapitel skall trådarna från de tidigare kapitlen bindas ihop.
Syntesen kommer all inriktas mot de "kvinnospecifika varianterna" av livs
formerna och brännpunkten är de strategier kvinnor utvecklar, speciellt deras
"anpassningsstrategier".

10.1 Kvinnospecifika livsformer

Resultatet från den prövning av livsformsteorin, som min empiriska studie inne
burit, kan sammanfattas med att kvinnors verklighet återspeglas bättre om teorin
utvidgas och fördjupas genom all en kvinnospecifik variant av lönearbetarlivs
formen och karriärlivsformen nrskiljs samt all mellanlivsformen införlivas som
ny livsform. Det innebär analogt all det finns en manlig variant av varje livs
form. På det sället stryker jag under all det går en skiljelinje efter kön och att
livsformerna rymmer en könsrnässiga laddning. Därmed framhävs att det finns
en dynamik inom livsformen med bas i relationen mellan könen som är mer
spänningsfylld än vad enbart en beskrivning av könsrollerna kan förmedla.
Genom all bibehålla beteckningarna lönearbetarlivsform, karriärlivsform och
familje/småföretagar1ivsform markeras all den kvinnliga och manliga varianten
är besläktade och därmed all de har vissa villkor gemensamma såväl i sin mate
riella bas som i den praxis som utövas.

Livsformerna är typologier och det är alltså inte avsikten all de skall fungera
som kategorier i vilka alla människor kan inplaceras entydigt. Men givetsvis bör
de som typologier svara mot den verklighet som kan iakttas, och därför synes
det mig nödvändigt all konstruera en modell där kvinnors liv återspeglas på ett
relevant sätt. Lönearbetarlivsformen är definierad med fritiden som mål 
arbetet som medel. I den kvinnospecifika varianten har min studie resulterat i
att fritiden bör tolkas som hem/familj/fritid. I karriärlivsformen är sambandet
det motsatta, det avlönade arbetet mål - fritiden medel. Även hiir bör fritiden i
den kvinnliga varianten tolkas som hem/familj/fritid även om mixen är annor-
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lunda. Men dessa kvinnor får inte den uppbackning i hemmet som män i karriär
livsformen kan få. Fritiden dvs hem/familj/fritid är inte lika entydigt ett medel.
Barnen är t ex ett mål även i dessa kvinnors livsprojekt. Den "kvinnliga mellan
livsformen" är en ny typologi och i den är arbete och familj mål - familj och
arbete medel. Dess mål- medelrelation påminner om familjeföretagarlivsfor
men, där verksamheten är både mål och medel men skillnaden är principiellt
viktig då förvärvsarbete och familj/hem rumsligt och organisatoriskt är skilda
åt i mellanlivsformen.

Kombinationen hem/familj/fritid säger att kvinnor har en husmorsideologi
där hem/familj har en framskjuten plats. Någon "baglandspraxis" har jag inte
funnit bland de kvinnor som intervjuats. Det förefaller ganska naturligt att kviu
nor i livsfasen med barn (min studie är inriktad på kvinnor med hemmavarande
baru) utvecklar en husmorsideologi. I andra livsfaser kanske mixen hern/familj!
fritid ändras. T ex ligger det nära till hands att tro att kvinnor i karriärlivsfor
men håller tillbaka sin husmorsideologi när baruen vuxit upp. Kanske köper de
motsvarande funktioner eller/och låter vissa uppgifter få vara en trevlig och
avkopplande hobby. I stor utsträckning vore det analytiskt bättre att ersätta be
greppet husmorsideologi, som egentligen är knutet till lönearbetarlivsformen,
med ansvarsrationalitet för att betona ett förhållningssätt som har stor parallelli
tet mellan livsformerua även om villkoren iute är desamma. Analysen av de
organisatoriska stötestenarna visar nämligen hur kvinnor försätts i likartade
situationer men hanterar dem livsformsspecifikt. Det antyder också att livs
formerna inte är slutna boxar utan att det finns gemensamma drag och över
lappningar mellan dem. l

I min analys har kvinnornas egna positioner fått avgöra deras livsformstill
hörighet. Den är alltså inte baserad på hushållet med paret som bas. Utgångs
punkt i livsformsteorin är annars just hushållet och mannens position som be
stämmande för livsformstillhörigheten. I dess grundlivsformer betraktas man
nen och hustrun som en enhet med arbetsnppgifter som kompletterar varandra,
och analysen har sedan vidareutvecklats utifrån hemarbetande hustrus praxis till
identifieringen av husmors- respektive baglandslivsformen. (Dessa två benäms
kvinnospecifika livsformer.) Denna modell ger emellertid upphov till en del ana
lytiska komplikationer när den tillämpas på förvärvsarbetande kvinnor. De blir
då så gott som alltid bärare av två livsformer medan männen har en. Här anser
jag att logiken haltar. Män har också ett liv utanför det avlönade arbetet och det
kan ha olika innehåll. Det är inte bara fråga om personliga fritidsintressen utan
innefattar nödvändigt hemarbete av typ reparationer av hus och bil samt omsorg
om familjen. Har de en familjeinriktad fritid medan kvinnorua har en husmors
praxis eller en baglandspraxis? Detta är också ett av skälen till att jag i en
l Elisabeth Sundin (1988 s 113) speknlerar i om kvinnor har en egen livsfonn "den ansvars
rationella livsformen" som skär över andra livsformsgränser. Det ligger nära min tankegång
men jag betonar framfor allt skillnaderna mellan olika kvinnor.
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karaktäristik av kvinnor föredrar att tala om t ex en "kvinnospecifik löne
arbetarlivsform" i stället för en "lönearbetarlivsform med en husmorspraxis som
präglar fritiden".

Om man placerar de kvinnospecifika livsformerna på arbetsmarknaden (jfr
kap 2) kan lönearbetarlivsformen kopplas ihop med yrken som industriarbe
terska, butiksbiträde, sjukvårdsbiträde, hemvårdare, städare, barnskötare, köks
biträde och vissa grupper av kontorsanställda. Mellanlivsformen kan kopplas
till andra grupper av kontorsanställda som sekreterare, assistent, lägre bank
tjänsteman; vidare sjuksköterska, laboratorieassistent, låg- och mellanstadie
lärare. Det torde också vara rimligt att till denna grupp föra personer inom
traditionellt akademiska yrkesgrupper som har förhållandevis låg position t ex
flertalet socialsekretarare, bibliotekarier, många tjänstemän inom stat, landsting
och kommun. I mellanlivsformen finns alltså stora grupper av offentliganställda.
Till karriärlivsformen kan kopplas högre tjänstemän med sikte på någon typ av
avancemang, t ex chefer av olika slag, en dellärargrupper framför allt universi
tetslärare, studierektorer och rektorer, men också läkare, advokater etc. Det är
inte i och för sig eftersträvansvärt att sortera in alla yrken i de olika livsformer
na. Enligt mitt sätt att se på livsformerna är inte yrket ensamt en tillräcklig
faktor för klassificering utan snarare är det en fråga om position på arbets
marknaden. Det handlar också om hur människor lever och förhåller sig mer
totalt till livet. Livsformerna skall mer betraktas som typologier än kategorier
att sortera foik efter. För den som är intresserad av storleksförhållanden ger
dock socialgruppsindelningen i kapitel 2 en approximativ överblick. Facklärda
och ej facklärda arbetare motsvarar lönearbetarlivsformen. Lägre tjänstemän
och tjänstemän på mellannivå motsvarar mellanlivsformen och högre tjänstemän
karriärlivsformen. De egna företagarna motsvaras av familje/småföretagar
livsformen. I en beräkning med ledning av dessa uppgifter får knappt 885 000
kvinnor en lönearbetarlivsform, drygt 750 000 kvinnor en mellanlivsform och
knappt 120000 kvinnor en karriärlivsform. Kvinnor i familjeföretagarlivsfor
men omfattas av ca 70000 kvinnor (SCB, funktionen för jämställdhetsstatistik).

10.2 Kvinnliga strategier

Livsformsbegreppet är ett rambegrepp, och innanför varje livsform finns en
rad olika aspekter som kan studeras (jfr Busck 1988). I den här studien betonar
jag handlandet (kap 9), och för att öka förståelsen för varför kvinnor handlar
som de gör har det varit nödvändigt att analysera deras förhållningssätt (kap 7,
8). Livsformens mål uttrycker målet för människors Iivsprojekt. Exempelvis
är karriärlivsformen definierad med förvärvsarbetet som mål och fritiden som
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medel. Strategier består också definitionsmässigt av någon typ av mål och medel.
Här är jag mest intresserad av hur kvinnor i sitt handlande söker förverkliga sina
mål om kvinnors förhållningssätt till manlig dominans inbegrips. Jag är fram
för allt intresserad av att identifiera strategier grundade på det faktiska handlan
det och inte bara hur man tänkt handla. Målet för ens livsprojekt måste alltså
inte överensstämma med målet för ens faktiska handlande, framför allt inte på
kort sikt.

Med utgångspunkt från Hanne Haavind har Eva Ethelberg gjort en indelning
av de personlighetsstrategier som kvinnor utvecklar på individnivå (kap 4). Hon
menar att kvinnoförtrycket på samhällsnivån lägger ramarna för gruppnivån
och individnivån. Den manliga dominansen återfinns enligt Ethelberg i alla
klasser men ger upphov till principiellt samma personlighetsstrategier, även om
de framträder i olika former, och därför utelämnar hon klassmäsiga aspekter.
Hennes tre personlighetsstrategier är l) osynliggörande av manlig dominans, 2)
överanpassning av kvinnoidealet samt 3) protest eller uppror. De strategier som
jag diskuterar är besläktade med dessa, men den avgörande skillnaden är att
Ethelbergs strategier enbart är inriktade på effekterna på ett personligt, psyko
logiskt plan av manlig dominans. Strategierna jag talar om har ett mycket bre
dare spektrum av hänsynstagande. De är inriktade på framträdelsens skilda
former. De är inte psykologiska personlighetsstrategier. Jag är intresserad av
att se hur strategierna fylls med olika innehåll beroende på olika omständigheter
i olika livsformer. Det är inte den enskilda kvinnan som står i centrum utan
min ambition är att fånga in en grupps agerande. Alltså finns det också en skill
nad ianalysnivå.

Strategibegreppet används på olika sätt och Ann Schlyter (Friberg & Schlyter
1989a,1989b) för en diskussion om skillnaden mellan politiska, kollektiva och
individuella strategier. De politiska strategierna kan vara uttalade och fastlagda
i program som t ex Berit ÅS 9-punktsstrategi. Den är en kollektiv strategi.
Schlyter menar att en generalisering av enskilda hushålls strategier inte är det
samma som en kollektiv strategi. Hon reserverar begreppet kollektiva strate
gier till när individuella kvinnor använder sin kollektiva styrka, sluter sig sam
man och går till handling. För mitt syfte blir det problematiskt, eftersom detta
agerande endast kan appliceras i motslåndsstrategier. Strategierna, som jag an
vänder dem, är kollektiva strategier i den meningen att man medelst dem ringar
in typiska beteenden i en livsform, alltså hos en grupp, samtidigt som man ut
går från enskilda individer. Det är mer fråga om summan av enskilda kvinnors
handlingar, alltså en aggregering. Schlyter skiljer också på strategier som pla
ner dvs individuella, medvetet definierade i förväg eller efterkonstruktioner,
som identifieras av forskare i en analys av verkliga handlingar. Det strategi
begrepp jag bygger på är de senare dvs de av mig som forskare toikade strate
gier, som är typiska för olika grupper av kvinnor.
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Även om det inte uttalas explicit, utvecklar kvinnor strategier för att över
leva eller skapa ett så gott liv som möjligt med hänsyn tagen till omständig
heterna omkring dem. Dessa strategier föreställer jag mig är av olika art och de
får i sin tur skilda utfall i olika livsformer. Inom varje livsform kan alltså kvin
nor handla på olika sätt, dvs deras praxis kan variera, och de kan utveckla olika
typer av strategier. Analytiskt blir livsformen därmed inte en harmonisk helhet.
Tvärtom blir det ett naturligt tillstånd att den hyser spänningar och konflikter.
Genom att analysera livsformerna i strategitermer betonas en potentiell för
änderlighet även på initiativ inifrån. Den vanligast förekommande strategin
bland de intervjuade kvinnorna är en anpassningsstrategi. Den kan definieras
som kvinnors handlingsmönster som växer fram som en anpassning till struk
turellaförhållanden men som också rymmer ett medvetetframåtsyftande hand
lande.l den finns en dold anpassning till mansdominans. Samtidigt förhåller
det sig så att kvinnor i vissa situationer medvetet agerar för att bryta underord
ningen och andra begränsningar som hindrar dem från att nå sitt mål. Det inne
bär en kvalitativ skillnad i sätt att handla, och den typen av strategi kan definie
ras som en motståndsstrategi. Men jag kan också tänka mig en strategi som
verkar i samma riktning men där det medvetna motståndet inte är särskilt ut
talat, där situationen medger relativt stora frihetsgrader och där kvinnor har
goda möjligheter att "ta för sig" och formulera "nya" mål- en annan typ av mot
ståndsstrategi, kanske kan den benämnas enfrigörelsestrategi .Den ligger nära
kvinnokulturtanken Ufr kap 4.1). Skillnaden mellan dessa två strategier ligger
också i mansdominansens styrka. I kontrast till dessa strategier står den som
präglas av uppgivenhet och resignation. Det är när man ger upp tanken på en
rörelse fram mot ett mål. I verkligheten råder ingen skarp gräus mellan dessa
strategier. Det är troligen så att enskilda kvinnor använder sig av olika typer av
strategier beroende på den specifika situationen och på den livsfas de befinner
sig i. Begreppen är alltså analytiska redskap..

De olika strategierna måste ses i relation till de normer som råder inom livs
formen. Det som förefaller vara det självklara mönstret i en livsform kan tolkas
som protest eller uppgivenhet i en annan. Förväntningarna på t ex en kvinna i
karriär!ivsformen är att hon skall arbeta heltid även när barnen är små och att
hon skall vidareutveckla sitt arbete - en anpassningsstrategi (se figur 10.1). Det
är att "ge upp" om hon ändå arbetar deltid eller flyttar med sin man utan att
minst få ett likvärdigt arbete. Hennes protest/motstånd på en arbetsplats där hon
har svårt att bryta igenom könsvallen kan vara att arbeta ännu mer, köpa tjänster
för hemmets skötsel, kanske till slut byta arbetsplats eller man för att få en bätt
re tillvaro.

Om en kvinna, som skaffat sig en lång utbildning och nått en hög position t ex
som läkare eller pesonalchef, beslutar sig för att vara hemma med sina barn och
bli dagmamma, uppfattas det utifrån som om hon gjort avkall på alla sina ambi-
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wnearbetarlivsfonnen

Anpassningsstrategier:
Arbetar deltid när
barnen är små.
Vaga framtidsplaner.
Söker ett arbete där
man trivs.

Uppgivenhet/resignation:
Arbetar heltid när
barnen är små.
Kan inte byta arbetsplats,
trots vantrivsel.
Har ingen utbildning.
Försöker leva med
arbetsskador.

Motslåndsslrategier:
Sökerjobb som kommunal
dagmamma.
Jobbar fackligt för att
f6rbättta arbetsmiljön.
Påhöljar en omskoining.

Mellanlivsformen

Arbetar deltid när
barnen är små.
Planerar påbyggnad
när barnen är stora.

Arbetar heltid när
barnen är små fOr för
tjänsten. Ser inga möjlig
heter att gå kurser eller
byta jobb i framtiden.

Går upp tiU heitid om ett
erbjudande om ett bra
jobb dyker upp.
Tar på sig arbetsletiar
uppgifter.

Karriärlivsfonnen *

Arbetar heltid nlir
barnen är små.
Successiv utbildning.
Söker intressantare
arbetsuppgifter.

Arbetar deltid nlir
barnen är små.
Skjuter på alla möjlig
heter tili vidareutbildning
tills barnen blivit stora.
Flyttar med sin man när
han tar en bra tjänst men
inte hon

Arbetar heltid och övertid
när barnen är små.
köper tjänster (ex städ
hjälp) fOr att underlätta.
Byter arbetsplats eller man.

*' Här skulle också familjeföretagarlivsfonnen kunna placeras in men den har inte empiriskt
behandlats i denna studie.

Figur 10.1 Livsformer och strategier exemplifieratfrönförvärvslivet

tioner. Så kan hon också själva uppleva det. Men om hon ideologiskt motiverar
sitt beslut med barnens utveCkling och dessutom kritiserar chefsrollens arbets
börda eller läkaryrkets orimliga arbetsorganisation kan det också vara ett ut
tryck för protest. Det är det enda sätt som ger henne möjlighet att förverkliga
ett mål som avviker från livsformens norm. Om en sådan övergång blir per
manent är det i princip fråga om ett livsformsbyte. I realiteten kan man före
ställa sig att en kvinna som byter livsform bär med sig en hel del "gamla" före
ställningar in i sin nya livsform.

En kvinna i lönearbetarlivsformen, t ex en städerska eller industriarbeterska,
kan ha valt att förlägga sin arbetstid till eftermiddags- och kvällstid för att
familjen inte skall behöva utnyttja någon barnomsorg. Hon arbetar deltid för
att arbetet är fysiskt tungt. Hon går omlott med sin mans arbetstider. Om hon
bryter upp sitt förhållande, skiljer sig och blir ensamstående med barn är det
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från hennes sida en protest med tanke på hur hon vill att relationerna skall fun
gera i familjen. Hon tvingas å andra sidan arbeta heltid för all få en tillräckligt
hög inkomst för all klara sig ekonomiskt. Detta blir ett pris hon får betala. Sett
ut förvärvssynpunkt är det alltså snarast fråga om en uppgivenhet. Della visar
all man inte på ell enkelt säll kan tala om motstånd eller uppgivenhet; det beror
på vad det relateras till.

I figur 10.1 exemplifieras schematiskt de olika strategierna med förvärvs
arbetet. Exemplifieringarna skall inte uppfattas som kategoriska påståenden om
kvinnors beteende utan de skall ses i relation till varandra. Det som noterats
under anpassningsstrategier betraktar jag som normen i livsformen i linje med
Hanne Haavinds tes om all tendenserna i könsideologin i samhället döljer den
manliga dominansen (kap 4.1). Detta antyder komplexiteten i kvinnors liv och
all anpassning, motstånd och uppgivenhet i realiteten är sammanflätade i kvin
nors praxis. Påståendena är baserade på de intervjuer som genomförts i Kristian
stad och utgör en generalisering. De kan inte förväntas vara giltiga för var och
en i de olika livsformerna. Det kan mycket väl vara så att strategierna inne
hållsmässigt är annorlunda för dem som bor i en storstad eller i glesbygden be
roende på andra strukturella förhållanden.

Mansdominans och kvinnlig underordning

Mot bakgrund av de intervjuer jag genomfört vill jag påstå all det just är an
passningsstrategierna som dominerar, dvs de strategier som bygger på att den
manliga dominansen döljs, och all man gör det bästa av situationen utifrån de
omständigheter man befinner sig i utan all vare sig slå pannan blodig för all för
ändra eller all helt ge upp. Det skulle kunna knytas till Anna J6nasd6ttirs (1987)
tankegång om kvinnoförtryckets innersta kärna. Det är inte fråga om arbets
delningen i sig och att män utnylljar kvinnors arbete utan all män utnylljar
kvinnors livskraft. Hanne Haavind (1982a) betraktar äktenskapet som en insti
tution som fördelar makten mellan könen och kärleken mellan människorna.
Maktfördelningen sker genom kärleken som ullrycks på olika sätt av de två
könen. Tillspetsat kan man säga all en kvinna visar sin kärlek till sin man genom
all följa hans önskningar och får det all framstå som ell beslut hon fallat av fri
vilja. Att della kan innebära en underordning ligger i bådas intresse all dölja.
Kärlekshandlingar och makt sammanflätat genomsyrar därför också arbetsdel
ningen mellan könen. Det innebär att kvinnor utför arbete underordnat män, på
mäns villkor, vilket bl a har den effekten all kvinnors arbete värderas lägre.
Kvinnarna anser emellertid själva all deras arbete är minst lika viktigt och nöd
vändigt som de arbetsuppgifter männen har men underordningen gör att de
accepterar eller tvingas acceptera all det värderas lägre. Och kvinnor drivs av
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sin ansvarsrationalitet att göra sitt arbete väl och med omsorg. De utför det
alltså på eget initiativ och de gör det av kärlek. Sådan är ordningen. Män och
kvinnors inbördes, osynliga "kontrakt" fördelar sysslorna mellan dem på della
sätt. Det genuskontrakt som Yvonne Hirdman (1988) talar om visar att det hand
lar om en relation mellan könen och all det är fråga om en process där kvinnor
är medskapande (kap 4). Det är här anpassningen kommer med i bilden. Men,
om enbart kvinnorna utför sina arbetsuppgifter med en sådan inställning är det
deras kraft som tas i bruk. Alltså inte bara arbetet i sig utan också tanken och
känslan bakom. Det uppstår därmed ett kvinnoförtryck som bygger på utnytt
jande av kvinnors livskraft och kärlek. Inte minst vård i arbetslivet och i hem
met bygger på kvinnors ansvarskänsla och omtanke.!

Om man jämför kvinnors relationer till män, inklusive under- överordnings
aspekten, i arbetslivet och i familjen tolkar jag mina intervjupersoner så all de
är relativt klara över sin position på arbetsplatsen. De placerar in sig i hierar
kin och de är medvetna om vem som har beslutanderätt/makt. Kvinnor i löne
arbetarlivsformen pekar ut dem "där uppe" som makthavare - inte enbart män.
(Della utgör en grund för en motsättning mellan livsformerna som inte livs
formsteorin tar upp särskilt bra.) Dessa kvinnor betraktar inte män på samma
nivå eller i något högre positioner som makthavare ej heller som särskilt gyn
nade även om de t ex har högre lön föiettiir1Jete som kvinnorna innerst inne
anser är likvärdigt med deras eget. Kvinnorna i mellan- och karriärlivsformen
däremot är betydligt mer benägna all anse män överlag som oförtjänt gynnade
och de som drar fördelar av den rådande könsorganisationen. Däremot tycker
de inte själva att de har det inflytande som kvinnorna i lönearbetarlivsformen
kan tillskriva dem. Jag tolkar della som all över-underordningen är förhållande
vis öppet uttalad i arbetslivet. Mest dold är den könsmässiga över-underord
ningen. Della skapar grunden för att anpassningen blir regel men all det också
finns starka inslag av både motstånd och uppgivenhet.

I familjen verkar det generellt som om underordningen är svagare eller ännu
mer dold än underordningen i arbetslivet. Anpassningsstrategierna tonar fram
mycket tydligt. Det finns emellertid anledning all påstå att en del kvinnor, inte
minst i lönearbetarlivsformen, har en stark ställning i familjen och hemmet.
Kvinnors förvärvsarbete har den effekten att de blir självständigare i familjen
även om de har en underordnad position i arbetslivet. Genom att försörja sig
själv minskar en kvinna sill beroende till en enskild man, i varje fall på det eko
nomiska planet. Det skall dock inte förstås som att ju högre positioner kvinnor
har i arbetslivet desto mer makt får de i hemmet. Hög position i arbetslivet för
också med sig att kvinnor tvingas eller vill föra över ansvarsområden i hem
met till sina män. De har helt enkelt inte tid alt bevaka sina traditionella kvinn
! Detta skall inte tolkas som att alla kvinnor utför sitt arbete så. Det utesluter inte att män kan
vägledas av samma inställning.
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liga revir och betraktar dem kanske inte som sina. Har makarna samma utbild
ning/yrke är uppenbarligen chanserna störst för att detta skall lyckas. Har man
nen hunnit längre i sin karriär blir det lätt så att hon får bära de största bördor
na i hemmet även om hon inte önskat det. Men det finns en del dubbelheter; av
tidsbrist vill kvinnor föra över sysslor till sina män men de kan ändå vilja
behålla ansvaret och kontrollen.

Det jag också fått fram i intervjuerna är att kvinnor i alla livsformer använ
der mycket tid till hem och barn men även att de upplever att de har ett stort
ansvar och att det tar i anspäk mental tid. De har också ambitioner att införliva
sina män i detta ansvar; att se till att de blir bra pappor. De påstår sällan att de
gör mer än sina män men de kan ändå underförstått antyda att de har en större
arbetsbörda och de är införstådda med att de organiserar sitt arbete på olika sätt.
Han ägnar sig åt en sak i taget medan hon kan ha flera saker på gång samtidigt
och blir avbmten. Detta också är en del av anpassningen.

Det är vanskligt att konkret bena npp vad den dolda underordningen består
av och för att komma längre i analysen skulle jag också behöva intervjua män
eller snarare paret. För att få en fullödig bild skulle också den offentliga sfåren
utanför förvärvsarbetet och familjen behövt anayseras, vilket jag lämnat åt sidan.
Till slut kan konstateras är att inga enskilda kvinnor i ett slag kan utrota exi
stensen av manssamhället, det könsbestämda maktsystem som organiserar könens
relationer och inte minst fördelar makten mellan dem, även om de försöker
tänka bort det. Däremot kan vissa kvinnor av skilda omständigheter komma
undan en del av dess negativa effekter.

10.3 Begreppet anpassningsstrategi

Eftersom min empiriska studie lett fram till att det är anpassningsstrategierna
som dominerar skall jag diskutera dem mer ingående.! Inledningsvis betonas det
generella för anpassningsstrategierna som sådana oavsett kvinnornas livsform.
I följande avsnitt (kaplOA) belyses deras särart i olika livsformer eller vilket
utfall de får i olika livsformer. Det påvisades också i figur 10.1 och i kommen
tarerna till den. Delen anpassning stryker under att kvinnor inte bara måste an
passa sig till strukturella förhållanden på t ex arbetsmarknaden och bostads
marknaden utan också till sin familj och de krav den ställer på dem som hustrur
och mödrar. Det markerar också att kvinnor måste anpassa sig till det maktför
delningssystem i samhället, som defmieras av ett samhälleligt och socialt bestämt
kön (gender), och vars resultat är att män är överordnade och kvinnor under-

1 Detta avsnitt utgår ifrån ett par artiklar om anpassningsstrategier som jag skrivit tillsammans
med Ann Schlyter (Friberg & Schlyter !989a, 1989b).
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ordnade. I tillskapandet av dessa strukturella förhållanden kan man inte bortse
från att män varit och fortfarande är de "tunga" beslutsfattarna. Dessa omstän
digheter, som kvinnor har att utgå ifrån när de tråcklar ihop det dagliga livets
framåtskridande, tvingar fram bestämda handlingsmönster. Begreppet anpass
ningsstrategier täcker dock mer än bara handlingsmönster. Genom ordet "strate
gier" markeras att kvinnor ses som självständigt agerande personer med speci
fika erfarenheter, preferenser och en framåtsyftande inriktning på sina egna liv.
I begreppet ligger strävan framåt, ett mål underförstås. Ordet "anpassning"
markerar att det inte är kvinnorna som bestämmer villkoren i många samman
hang där de är medaktörer. Genom att foga samman orden anpassning och
strategi framhävs kvinnors generella underordning men samtidigt visas den
medvetna rörelsen framåt. Ordkombinationen kan förefalla paradoxal med an
passningens association till passivitet och strategins till aktivitet men den åter
speglar också en paradoxal verklighet.

Det kan synas som om kvinnor inte har klart definierade mål, därför att deras
strategier stundtals präglas av ett defensivt förhållningssätt. Man skulle kunna
hävda att det i sådana fall inte går att tala om strategier eftersom kvinnor saknar
en klar målinriktning, dvs de uttalar inte tydligt att de strävar efter något spe
ciellt De pekar inte ut och tidsbestämmer inte när något de önskar eller dröm
mer om skall förverkligas. Detta vore emellertid en feltolkning av kvinnors
verklighet och ett alltför snävt sätt att se på strategier. Kvinnors strategier är av
annan karaktär. De är mer dolda och de präglas av hänsynstagande utöver den
egna personen. Kvinnor är ofta inställda på omprövning och visar en flexibilitet
i förhållande till krav som ställs på dem. De är mycket inriktade på här och nu
men också på framtiden, framför allt barnens framtid. Anpassningsstrategier är
ett processinriktat begrepp. Om ett traditionellt sätt att se på strategier kan
liknas vid en rak och tydlig pil in i framtiden är kvinnors strategier mer präglade
aven spiral- eller sicksackrörelse framåt. Att använda det sammansatta begrep
pet anpassningsstrategier är etrsätt att markera den artskillnaden.

Tidsdimensionen

Det finns i begreppet strategi en tidsdimension som påverkar dess form. Det är
troligt att var och en underförstått föreställer sig att en strategi innehåller ett
mål och att man med något medel försöker komma dit. Målet ligger i fram
tiden. Den linjära tidsuppfattningens genomslag i tankesättet leder till att målet
placeras bortom nuet; dit man är på väg.

I tidsgeografisk terminologi (kap 5.1) kan man som de viktigaste bestånds
delarna i en strategi tala om projekt och restriktioner. Ett projekt definieras som
"handlingar som formar sekvenser av insatser riktade mot speciella mål". När
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väl ett projekt släppts in i händelserummet upptar det en plats och tränger
undan andra projekt. Fullföljandet av ett projekt kräver ett antal handlingar i en
viss ordning, antingen detta har stått klart från början eller uppenbarar sig efter
hand. Därför förändras också en del pågående projekt innehållsmässigt medan
andra havererar. En anpassningsstrategi innebär att ta sig an ett antal projekt,
sortera dem, hantera dem och genomföra ett eller mestadels flera olika projekt
med hänsyn tagen till olika typer av restriktioner. Det är inte bara fråga om de
restriktioner som innebär att människor och ting har materiella egenskaper och
måste förekomma i bestämda lägen i tid och rum. Det är också fråga om att en
individ inte kan uppfatta alla valmöjligheter, att det finns normer som påbjuder
hur man bör uppföra sig, även underförstådda, och dessutom att individer gör
personliga val mellan de alternativ som föreligger. I de tre sistnämnda restrik
tionsgrupperna inbegriper jag i detta sammanhang kvinnors underordning och
hur det påverkar deras handlande. Anpassningsstrategier skall därför förstås som
den specifika kombination av projekt som kvinnor genomför med hänsyn tagen
till dessa restriktioner.

Denna kombination av projekt uppstår alltså p g a att en viss typ av restrik
tioner kringgärdar projekten. Alla typer av projekt går därmed inte att kombi
nera. De får helt enkelt inte plats i händelserummet. Restriktionerna fungerar
som ett filter genom vilket projekten silas innan de påbörjas. Det för med sig
konflikter och tvingar fram val som medför att vardagslivet styrs in i bestämda
banor. Människor måste hantera de organisatoriska stötestenar som uppstår
(kap 9.2). Vi kan därmed förställa oss att kvinnor har flera olika projekt på
gång samtidigt, vart och ett med sitt specifika mål. Delvis är målen motstridiga,
delvis samordnade, men summan av dem innebär en strävan mot ett övergripan
de mål. I anpassningens natur ligger att vägen dit är snårig.

Ett projekts realisering kan alltid ställas i relation till den faktiska tiden, den
linjära tiden. Men ett projekts realisering kräver troligen arbetsinsatser av både
tanke och hand, föder känslor, stöts och blöts och görs om i en process tills det
avslutas. Ett projekt genomförs med glädje, tiden rinner iväg. Ett annat är plåg
samt och fyllt med tvång, det känns tungt och tiden blir seg. För att fånga in
även detta måste ytterligare en tidsuppfattning tas i beaktande, nämligen en upp
giftsorienterad tid, att tiden direkt relateras till uppgiftens krav (kap 5.4).
Kanske är det ännu bättre att tänka sig punkttiden som står för en stark här och
nu-upplevelse, att framtiden inte är abstrakt utan bara kan föreställas i konkreta
termer, att man alltså tänker sig hopp mellan olika projekt. Dessa tidsuppfatt
ningarna finns sida vid sida när ett projekt realiseras. Strategiernas koppling till
tiden är en kombination av dem och strategierna rör sig därför spiral- eller
sicksackformigt framåt. Så anpassningsstrategier är något mer än att genomföra
en viss kombination av projekt med hänsyn tagen till en viss typ av restrik
tioner. De får en speciell laddning med denna tidsprägling. I figur 10.2 finns en
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1980

1975 A
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Beslutade
projekt

Nuläge

Realiserade
projekt

Förfluten
tid

---------------+--~--- RUM

Projekt A = förvärvsarbete arbclsplats A
Projekt B = utbildning
Projekt C = föräldraledighet
Projekt D = förvärvsarbete arbetsplats D
Projekt E = kontrakt på förvärvsarbete arbetsplats B

I detta exempel utvecklar en kvinna anpassningsstrategi som innebär alt hon under olika faser av sitt liv arbetar,
utbildar sig och är föräldraIedig.
Förfluten tid: Höger om tidsaxeln finns projekten som de faktiskt föll ut, till vänster upplevelsen av dem.
Framtid; Höger om tidsaxeln finns de projekt som redan är beslutade, till vänster inryms också hennes planer,
drömmar etc. Hon uppfattar sitt handlingsutrymme större än det i verkligheten är.
Varje projekt kan brytas ner i delprojekt och t ex granskas i ett dygnsperspcktiv.

Figur 10.2 Anpassningsstrategier är en specifik kombination av projekt
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skiss som visar hur begreppet anpassningsstrategier bör förstås i relation till be
greppen projekt och restriktion (åskådningssättet är inspirerat av Kajsa Ellegård
1989). Projekten skulle också kunna ha en annan kombination och ett annat ut
seende, men de måste passa ihop inbördes och mot det mål som angetts. Mot
ståndsstrategier har ett mål av alman karaktär och ger upphov till en annan typ
av projekt. I dess motsats - uppgivenhet/resignation - är målet knappast uttalat
av bäraren men ger ändå upphov till projekt, återigen av annan karaktär.

Strategiemas rörelse kan jämföras med Karen Davies (1989) uppdelning av
kvinnors och mäns tidsuppfattning, där männens dominerande tidsuppfattning
liknas vid en stålvajer, som kan klippas itu och bitarna läggas på rad efter var
andra. Jag vill snarare kalla detta "maktens" tidsuppfattoing. Den som har makt
kan också styra projekten genom att använda sig av andras tid. I motsats till den
står kvinnornas sammanvävning av den linjära och processorienterade tidsupp
fattningen med sin spiralformiga rörelse framåt. Davies menar att kvinnors
tidsuppfattning är formad just så, då deras tid ständigt intecknas av omsorgs
arbetets oberäkneliga tidsåtgång som fordrar flexibilitet och lyhördhet hos den
som utövar omsorgen. Tiden kan därför inte planeras och är inte bara ett streck
i riktning framåt utan är, omsatt i arbete, omsorg och känsla, en processtid.
Ingen i dagens samhälle kan ställa sig utanför den linjära tiden ty därtill är det
alltför många tider som skall passas: arbetstider, skoltider, busstider, födelseda
gar, helgdagar, TV-programtider, sista inbetalningstid för räkningar osv. Olika
tidsuppfattningar måste sammanvävas. Strategier är också rörelse framåt och
intimt förknippade med tid. Av precis samma anledning är strategierna inte den
raka linjen framåt, utan lyhördheten, avbrotten (med andra ord anpassningen)
tvingar dem in en snirklig rörelse.

Som angetts under avsnittet Kvinnors tidsanpassning (kap 5.5) måste kvin
nors tid sättas i relation till andras tid och andras anspråk på dem. Ju starkare
drag av tidsanpassning med dess särdrag av väntan och stå till pass, desto kraf
tigare färgas kvinnors strategier av anpassning och kan till slut resultera i en
total beredskap att vara andra till lags, vilket som strategi här betecknats som
uppgivenhet/resignation. Här och nu-orienteringen blir den dominerande och i
samband därmed sjunker framtidsplanerna för den egna personen undan. Man
nens framtidsplaner och inte minst barnens successiva lotsande in i vuxen
världen tar överhand. I de genomförda intervjnerna framkom barnens betydelse
för kvinnors planeringshorisont. Livet har olika faser. De viktigaste i kvinnors
liv torde vara före/utan barn, med barn och efter/utan barn. Varje fas har sin
tidsmässiga prägel som direkt kan kopplas till strategiernas form. Min studie är
koncentrerad på fasen med barn.
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Rumsdimensionen

Anpassningsstrategierna har också en rumsdimension som påverkar dess form.
Men i ett bestämt avseende skiljer sig rumsdimensionen från tidsdimensionen.
Tiden ligger väl framme i medvetandet hos kvinnor - åtminstone för dessa kvin
nor med barn. Det är tiden som är problemet: den är för knapp, den är svår att
organisera och den rinner ifrån dem. Det gäller att få mer ledig tid. Rumspro
blem omsätts i tidsproblem. Jag vill påstå att det ligger i tiden att göra så. Rum
met, som är en lika oundviklig dimension, också ändlig och egentligen en lika
knapp resurs, ligger långt tillbaka i medvetandet. Det tas för givet. Det är fast
låst. Problem omsätts inte på samma påtagliga sätt i rumsproblem även om
rumskopplingen bryter fram i några specifika sammanhang. Därför kan inte
heller rummet fungera som isolerad förklaringsfaktor när man vill öka förståel
sen för hur kvinnor organiserar sitt vardagsliv. Rummet är en faktisk men också
en analytisk kategori, som betraktaren/forskaren kan omtolka till, och så görs
också av de professioner som har det som specialitet, som planerare, arkitekter
och geografer. Att det förhåller sig så är inte självklart, men det är vad inter
vjuerna med kvinnorna i Kristianstad har lett fram till. För att förklara och
nyansera detta skall några olika aspekter på rummet tas upp nämligen rummet
med manligt eller kvinnligt förtecken, rummet som rörelsemönster, rummet som
mental bild samt rummet som upplevelse - kort sagt det genderiserade rummet.

Det fysiska rummets tillskapelse är i hög grad en manlig produkt (kap 5).
Däremot är kvinnor såväl som män brukare av rummet, men det finns skill
nader i hur de utnyttjar det. Vissa rum är manliga domäner och andra kvinnliga
t ex är militära övningsområden och vissa arbetsplatser som byggarbetsplatser,
gruvor och hamnar utpräglat manliga. Det är också lätt att associera till om
klädningsrum för herrar, män i styrelserum i privata företag och forna tiders
herrum - det rum herrarna drog sig tillbaka till efter en god middag för att
dricka grogg och spela kort. I dessa rum är kvinnor obefintliga. alternativt ger
de service åt män. Den kvinnliga motsvarigheten är arbetsplatser där kvinnor
dominerar, som sjukhusavdelningar, daghem, avdelningar i textil- och konfek
tionsindustrin, förpackningsavdelningar i livsmedelsindustrin, en del mon
teringsavdelningar i elektronikindustrin och sekreterarrum. De män som före
kommer där är män som kvinnor skall ta hand om eller män som är överord
nade. Det går också att dra paralleller till det kvinnliga omklädningsrummet.
En budoar torde förknippas med en intim kvinnlig värld. Så finns också köket,
det klassiska kvinnliga reviret, vilket fortfarande lever kvar med mer eiler min
dre klara könsmässiga gränser i olika livsformer. Ansvaret för hemmets inred
ning finns också djupt rotat i en kvinnokultur. I bostadsområdena på dagtid
finns fler kvinnor än män. Där arbetsdelningen mellan man och kvinna är star
kast återspeglas det också i en rumslig segregation.
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Om nyttjandet av rummet analyseras i tenner av rörelsemönster kan t ex
kvinnors och mäns arbetsresor jämföras. Män pendlar längre sträckor och kör
bil till arbetet oftare än kvinnor. Om nppmärksamheten koncentreras på kvin
nors rörelsemönster, som de kommit fram i denna studie, är dessa repetitiva.
De återkommer med ungefår samma konfiguration. Förflyttningar sker bostad
arbetsplats-bostad. Ibland kopplas daghem och serviceinrättningar in i denna
kedja. Förflyttningarna sker vanemässigt och på samma sätt dag efter dag. Där
med sjunker mmsmedvetandet undan. Rnmmet uppfattas som något givet och
opåverkbart. När detta rörelsemönster rubbas, t ex vid byte av arbetsplats eller
bostad, måste man pröva sig fram till ett nytt. I det läget är det ytterst väsent
ligt att finna ut det bästa sättet att övervinna rummets begränsningar som sam
tidigt innebär att hantera den begränsade tiden. Rummet kommer då åter långt
fram i medvetandet.

Rummet som mental bild består av ett antal fragmentariska bilder som ibland
är mycket löst sammanlänkade. Kvinnor pekar ut vissa platser som t ex bosta
den, arbetsplatsen, varuhuset i centrum, sjukhuset, stadsparken, havsstranden etc,
men de hänger oftast inte samman i en helhet till något som liknar geografens
karta, där allt är sammankopplat. Avståndet mellan dessa platser är en transport
sträcka i tomma intet, mer ett tillfålle att försjunka i egna tankar än ett suc
cessivt framträngande i ett fysiskt landskap. Eventuellt framstår enskilda detaljer
- kanske ett vackert träd - som blickfång att observera.

Det finns platser som framträder starkare än andra och det är välbekanta
platser som arbetsplatsen, ett affårsstråk eller en promenadväg. Det kan också
vara platser som inger kvinnor trygghet. Sjukhuset, brandkåren, polisen är så
dant som en del kvinnor prickar in på sina "mental maps", och där förekommer
också bibliotek, teater och biografer utan att det innebär att de nödvändigtvis
frekventerar dem regelbundet - det är bra om de finns till hands. Nyfikenheten
att orientera sig i nya rum i ett okänt område inger en osäkerhet som inte alla
kvinnor övervinner. Den osäkerheten kan lastas över på någon annan, t ex får
gärna mannen ratta bilen när man kör till nya platser. Att göra så ligger också
nära till hands i mansrollen.

Det sociala rummet är en mycket viktig rumsaspekt. Det har att göra med
hur man upplever rummet. Kvinnor diskuterar intellektuellt fördelar och nack
delar med bostadsområdes fysiska utformning, men den starkaste dragningskraf
ten finns i det sociala livet. Hur det sociala livet fungerar avgör om de trivs
och om de vill bo kvar. Alla kvaliteer i nya flerbostadsområden sopas undan i
ett slag om t ex drömhuset på landet blir överkomligt eller någon annan social
attraktiv miljö blir tillgänglig.

Det sociala rummet hyser såväl ljusa, positiva sidor som mörka, negativa.
De trevliga släkt- och vänrelationema kan ställas mot hotet från obekanta. Här
finns en skala från störande grannar till okända våldtäktsmän. Kvinnors otrygg-
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het inför att utnyttja rummet efter mörkrets inbrott, och även ensligt belägna
områden på dagtid, är överväldigande. Och det är män som kvinnor är rädda
för. En stor grupp kvinnor vidtar många åtgärder för att undkomma detta hot.
De går t ex inte ut själva på kvällarna. Om de gör det vet de exakt var de vågar
och var de inte vågar gå. Kvinnor som arbetar sena kvällar ber sina män hämta
dem. De ställer inte sin bil i parkeringshus. De hänger inte sina kläder i ensliga
omklädningsrum i sjukhus som tvingar dem att röra sig genom tomma kulvertar.
De låser sin dörr, tittar under sängen, i garderoben om de är hemma själv eu
kväll. Men det finns också kvinnor som i protest eller kanske resignation har
tillägnat sig en fatalistisk inställning. "Händer det så händer det." - "Jag kan
inget göra." Eller hos några enstaka ett mer protestinriktat beteende. "Jag tänker
inte låta hindra mig." Men uppenbart är att alla är medvetna om detta hot. Det
väcker mycket känslor och tvingar fram någon typ av förhållningssätt, som av
gör hur de handlar i konkreta situationer (jfr Sangregorio 1984, Flemmen
1989). Utifrån de intervjuer som företagits i denna studie finns inget som pekar
på att kvinnor i olika livsformer skiljer sig åt härvidlag. Däremot kan man iakt
ta att ensamstående har tvingats övervinna sin rädsla, åtminstone för att vara en
samma hemma. Givetvis påverkar detta anpassningsstrategiernas form.

Det är framför allt det sociala rummet som kvinnor talar om när de ställs in
för frågor om rummet. Men även om inte kvinnor talar om det fysiska rummet
finns det en självklarhet i att den fysiska strukturen kräver anpassning. Denna
anpassning är på ett sätt livsformsspecifik eftersom det också handlar om re
surser. I Kristianstad skulle man kunna påstå att kvinnorna i karriärlivsformen
väljer att bo centralt eller i ett relativt centralt beläget villaområde alternativt i
drömhuset på landet. Kvinnorna i !önearbetarlivsformen accepterar ett eget hus
på längre avstånd från centrum, framför allt om deras släkt bor där. De som
vill bo i eget hus och inte har råd anpassar sig till flerbostadsområdet och upp
täcker och håller fram dess fördelar.

Trots den integration mellan könen som finns i dagens samhälle är det ändå
så att kvinnor och män utnyttjar rummet olika och att det existerar en rumslig
segregation, som hänger samman med arbetsdelningen efter kön och med makt.
Betraktas rummet som ett rörelsemönster sjunker den rumsliga dimensionen
tillbaka i medvetandet. Rumsproblem övergår till att bli tidsproblem. Rummet
som mental bild består av ett antal platser, stundom utan sammanlänkning. Det
är platser som man frekventerar regelbundet, men också platser som fyller en
trygghetsfunktion eller som man gärna önskar ha till hands. Funktion och rum
är alltså starkt sammankopplat och en viktig aspekt är därför upplevelsen av
det sociala rummet. Det fysiska rummet påverkar anpassningsstrategierna men
det är framför allt det sociala rummet som på gott och ont är starkt införlivat i
anpassningsstrategierna.
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10.4 Anpassningsstrategiernas innehåll

Anpassningsstrategiernas innehåll bestäms alltså aven mängd faktorer. l kapit
len 6-9 beskrivs mycket av det innehållsmässiga utfallet för de intervjuade kvin
norna, även om det inte diskuterades i strategitermer. Här skall sammanfatt
ningsvis några av de viktigaste resultaten lyftas fram som rör barn, förvärvs
arbete och hem-bostad.

För barnens skull

Även om denna diskussion bygger på kvinnors strategier betyder det inte att
kvinnor ställer upp mål i tillvaron som bara berör dem själva. Kvinnor moti
verar sitt handlande med att det är för barnens bästa, inte för egen del. "För
barnens skull" väljer kvinnorna och deras familjer att bo i småhus. I husen finns
goda utrymmen, egen trädgård för barnen att leka i och omgivningen synes kon
trollerbar. Det är positivt för barnens uppväxtmiljö. "För barnens skull" är ock
så ett motiv som andra kvinnor för fram för att bo kvar i ett flerbostadsom
råde. Ett sådant område kan bedömas som barnvänligt därför att det har trafik
separation, många lekkamrater, nära till skolan och gott om fritidsaktiviteter.
Detta läggs till pluskontot. Det finns alltså ingen entydig uppfostringsideologi
för vad som är bäst för barnen, utan normerna och vad som är möjligt att för
verkliga skiljer sig åt mellan de olika livsformerna. Ändå kan det vara de vuxnas
intressen som bejakas medan barnen omedvetet används som täckmantel. Även
om kvinnor tillhör olika livsformer och har olika livsstil legitimerar de i hög
grad sina val med vad som är bra för barnen. Vad som är för barnens skull och
vad som kan hänföras till ens egen person flyter ihop. De skiljer inte på sig själv
och barnen därför att intressegemenskapen är så stor. De tänker automatiskt på
konsekvenserna för barnen innan de väljer ett visst handlingsalternativ.

Det som är för "ens egen skull" tillåts bara komma fram som önskningar
om vad man vill göra när barnen blir stora. Då kan en del kvinnor tänka sig att
bygga på sin utbildning och börja arbeta heltid. Framför allt kvinnorna i mellan
Iivsformen resonerar så. Kvinnorna i !önearbetarlivsformen kan även när
barnen blivit stora se deltidsarbetet som något lockande därför att de inte tror
sig orka med sina många gånger fysiskt slitsamma arbeten. Kvinnornas planer
för framtiden är ofta vaga framför allt i Iönearbetarlivsformen. Delvis marke
rar de själva att det är hugskott som i och för sig tilltalar dem men som de inte
gör något åt för att uppfylla. Till bilden hör också att det är kvinnorna med
högst utbildning och position - kvinnorna i karriärlivsformen - som är mest
målinriktade i bemärkelsen att de kan peka ut sina egna mål men också de steg
som de hitiIIs tagit för att nå dem.

319



Förvärvsarbetet - nödvändighet eller engagemang

Kvinnor i olika livsfonner förhåller sig på skilda säll till sin framtid och det
återverkar på deras handlande. Både kvinnorna i mellanlivsfonnen och i karriär
livsformen är t ex mer målinriktade i förhållande till sill förvärvsarbete än
kvinnorna i iönearbetarlivsfonnen. Kvinnor i mellanlivsfonnen och i karriär
livsfonnen har en god yrkesutbildning grundad på teoretiska studier. De är
mycket medvetna om all de nått en viss position i arbetslivet. De har någon typ
av planer för framtideu och vet vad de vill med sill arbete. De kan alla peka ut
vad de vill ändra på i sill arbete och hur de skall gå vidare för att kuuna ut
vecklas. En sjuksköterska kan planera en specialistutbildning. En mellanstadie
lärare kan planera all bli lärare på lärarhögskolan. En gymnasielärare kan ha
ambitionen all gå en särskild kurs om datorer. En utredare kan vilja gå en kurs
i företagsekonomi för att Yllerligare förkovra sig. Förvärvsarbetet är för kvin
norna i karriärlivsfonnen ett mål, och det för med sig all de vidtar steg för sin
vidareutveckling och arbetar heltid. För kvinnorna i mellanlivsfonnen relateras
beslut om förvärvsarbetet till livsfas. De är inställda på all arbeta deltid när
barnen är små men också all sedan arbeta heltid. Förvärvsarbetet glider över
tiden från att vara ell medel till all bli ett mål. Kvinnorna i iönearbetarlivsfor
men har betydligt vagare planer. De bedömer ofta sina utsikter all få ell annat
arbete som små p g a för låg utbildning. För de flesta finns inga eller yllerst små
möjligheter all komma vidare i något slags karriär genom all få internutbildning
eller annan lämplig utbildning. De för ofta resonemang kring all de borde vara
hemma någon period när barnen är små. En del blir dagmammor. De motiverar
sitt arbete med förtjänsten, vilket inte hindrade dem från all starkt betona det
värdefulla i gemenskapen med sina arbetskamrater.

Något tillspetsat Ullryckt kan förvärvsarbetet variera från något som nöd
vändigheten tvingar fram till något man är djupt personligt engagerad i. Häri
ligger också grunden för livsformstillhörigheten.

Bostaden - viktig för alla

Bostaden är familjens fysiska ram och den är också betydelsefull i kvinnors livs
projekt oberoende av livsform. För reproduktionen - återskapandet av livet - är
självklart bostaden den viktigaste plats kring vilket livet centreras, i synnerhet
när det gäller vård och omsorg om de egna barnen. Man kan därför påstå all.bo
staden blir en angelägenhet som i högre grad än förvärvsarbetet förenar alla
kvinnor.

Eli eget hus eller bostadsräll är ekonomiskt fördelaktigt. All diskutera boendet
i ekonomiska termer - i bytesvärde - är inte speciellt kvinnligt men kommer
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fram i vissa inpass i intervjuerna. Det som kvinnorna framhåller när de reso
nerar om sitt boende är bruksvärdet. Bostaden är ett sätt att skapa trygghet för
familjen och barnen, och detta väver kvinnorna samman med vad som är för
delaktigt ur ekonomisk synvinkel och åtråvärt för dem själva nu eller i fram
tiden. Dessa faktorer bildar en helhet och vilken sammansättning den får beror
på livsfonnstillhörighet och livsstil.

I lönearbetarlivsfonnen är det vanliga mönstret att den unga familjen bor i
en lägenllet, och när och om ekonomin tillåter köper de ett eget hus. Mannens
händighet kan kompensera ett sämre ekonomiskt utgångsläge. Under årens lopp
blir bostaden allt mer personligt präglad och mindre utbytbar. Man värnar om
"sitt eget". Tillåter inte ekonomin ett husköp ställer man om sig till lägenhet och
framhåller flerbostadområdens kvaliteer. Drömmarna om ett eget hus inriktas
på en sommarstuga eller en husvagn.

För kvinnorna i mellan- och karriärlivsfonnen är det egna huset mer själv
klart. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett hem man skall bo i för all framtid.
Det är en boendeform som fungerar bra när barnen är små. I planer för fram
tiden kan det mycket väl ingå att byta hus, kanske flytta ut på landet eller att bo
i centrum. Kvinnorna i karriärlivsfonnen hade den mest rationella och funk
tionella synen på bostaden och hemmet. Det kan innebära att de föredrar att bo
i lägenhet (kanske bostadsrätt) i centrum. Det är praktiskt för dem med närheten
till arbete och service. De motiverar inte sitt boende lika entydigt med vad som
är bäst för barnen. De tar med mer av sig själva i argumentationen för vad som
är bra och dåligt boende.

Bostaden är också en stöttepelare för den kvinnliga identiteten. Det åter
speglades i det rumsliga utnyttjandet av bostaden. Kvinnorna i lönearbetarlivs
fonnen med sin familjeinriktning gör inga anspråk på eget rum även om de har
utrymme nog. Kvinnorna i mellanlivsfonnen strävar mot att ha något för egen
del t ex en egen arbetsplats, ett skrivbord kanske kombinerat med sybord. Kvin
norna i karriärlivsfonnen är mest medvetna om rumsutnyttjandet och ställer
anspråk på en egen arbetsplats men hyser ofta planer på ett eget rum. De har
kanske inte alltid eget rum men det står högt upp på önskelistan den dagen bar
nen flyttar hemifrån.

10.5 En "modern" livsform som förebild?

Resonemanget i mitt arbete mynnar ut i en principiellt viktig insikt om att kvin
nor har olika villkor och preferenser. Politiska strategier, baseras oftast på att
kvinnor är en enhetlig grupp utan att intressekonflikterna lyfts fram. Politiska
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partier för fram åtgärdsförslag riktade till kvinnor, och mestadels är argumenten
(och ambitionerna?) att de är till fördel för kvinnor överlag. Eventuellt dras en
skiljelinje mellan kvinnor med småbarn och bara kvinnor. Om man däremot ut
går från en livsfonnsanalys är det nödvändigt att dra skiljelinjerna på ett annat
sätt. Det som gynnar kvinnor i karriärlivsfonnen gynnar t ex inte automatiskt
kvinnor i lönearbetarlivsfonnen och vice versa. Men det innebär ändå inte att
kvinnors livsformsbaserade intressen alltid står emot varandra. Genom analysen
av de organisatoriska stötestenarna framgår att kvinnor, i varje fall kvinnor med
barn, har ett antal gemensamma intressefrågor eller problem fast deras sätt att
lösa dem är livsformsspecifikt.

I en kvinnokampsstrategi, tänkt för en odefinierad kvinnorörelse, av den typ
som Yvonne Hirdman och Rita Liljestöm (kap 4) diskuterar är det inte själv
klart att det är särartslinjen som är den fördelaktigaste för kvinnor, ej heller
likhetsstrategin. Maud Eduards (1990) menar att om kvinnor betonar sin särart,
att de är annorlunda än män, riskerar de att bli utdefinierade som grupp. När
kvinnor betonar sin likhet med män kan de bli indefinierade som individer.
Men målet är att bli indefinierade som grupp. Det gäller att hantera eller växla
mellan strategierna så att detta blir möjligt. Sett i det perspektivet kan det vara
strategiskt riktigt att försöka utjämna skillnaderna mellan olika Iivsfomer med
en av livsformerna som förebild. Om jag ser på vad de intervjuade kvinnorna,
oavsett livsform, pekade ut som positivt och önskvärt i livet har mellanIivsfor
men flera av dessa egenskaper. Den har inslag av ett traditionellt kvinnoideal,
som många kvinnor inte vill släppa, därför att det bevarar det positiva i kvinn
ligheten. Den har också drag aven utvidgad kvinnoroll med yrkesidentitet och
ambitioner på personlig utveckling. Den expanderar in på mäns yrkesområden
och vidgar därmed kvinnosfären. Som utgångspunkt för en specifik kvinno
kampsstrategi synes den skapa möjligheter för ett kvinnoliv som är bredare än
det traditionella utan att anamma de manliga idealen helt. Därför skulle den
kunna kallas en modern livs/orm.

Som läget på arbetsmarknaden nu bedöms vara på 90-talet kommer kvinnor
na att efterfrågas som arbetskraft. Det är ett bra tillfälle för dem att flytta fram
sina positioner. Då behöver också kvinnorörelsen i vid mening utveckla sin
strategi. För närvarande präglas den officiella kvinnokampsstrategin av jäm
ställdhetsideologin. Den är inte förankrad i kvinnors livssammanhang och är
därmed en lösryckt strategi Ufr kap 2.7, 3.1). Den är en likhetsstrategi som säger
att "att kvinnor vill och bör bli som män". Men den har också inslag av ett an
drogynt ideal "att män och kvinnor bör gå in på varandras områden och vara
bärare av både manliga och kvinnliga värden". Taktiskt menar jag att det är
klokt att utgå ifrån denna strategi, men utveckla en variant som innebär att den
bör inriktas på att "kvinnor skall erövra manliga områden och ta med sig de
kvinnliga erfarenheterna". Förutsättningen är att kvinnorna vill ha större del
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av makten. Det är nämligen i direkt konfrontation med män som det är möjligt
att erövra den Ufr Hirdman 1988). Detta är en kollektiv strategi på samhälls
nivån. Den leder inte automatiskt till ett lyckligt liv för alla enskilda kvinnor,
möjligtvis bättre villkor för kvinnokollektivet på sikt. Dessutom kan det vara
idealistiskt att peka ut en livsform som förebild eftersom det förutsätter att
övriga livsformers existensbetingelser måste ändras - är det möjligt? Därför
bör man mot denna strategi ställa och pröva tre olika kvinnokampsstrategier
baserade på de tre livsformerna - kanske fyra om familjeföretagarlivsformen
ger upphov till en specifik strategi. De som företriider dessa strategier kan sedan
söka allianser i enskilda intressefrågor. Med tanke på barnens centrala roll i alla
livsformer kommer dess företrädare troligen att ta upp villkoren för reproduk
tionens organisation i ett samhiille som förändrats så snabbt som det moderna
industrisamhälle.

En kvinnoinriktad arbetsmarknadspolitik skulle emellertid kunna utgå från
den moderna livsformen som förebild för ett bra sätt att leva för kvinnor - kan
ske också för män. Arbetsmarknadspolitiken bör då inte bara forma en politik
för produktionens organisation utan parallellt och integrerat forma en politik för
reproduktionens organisation. Då måste man vara medveten om att kvinnor ut
vecklar olika typer av anpassningsstrategier (även motståndsstrategier och re
signation) som en effekt av de olika livsformernas ideologi och materiella vill
kor. Arbetsmarknadspolitiken måste alltså hantera både skillnader mellan kvin
nor och män och mellan livsformer. Det går heller inte att undvika livsfasernas
betydelse. De förändringar som behöver komma till stånd i de olika livsformerna
kan skisseras så hiir (förslaget är normativt och bör ses som inslag i en diskus
sion):

Kvinnorna i lönearbetarlivsformen finns i stor omfattning i yrkesom
råden där den rumsliga segregationen mellan kvinnor och män är skarp. I löne
arbetarlivsformen är segregationen dessutom förstärkt genom att stora yrkes
grupper har få möjligheter att på ett natorligt sätt bygga på sina kunskaper och
utvecklas via jobbet. Deras "karriär" är så gott som obefintlig. Strukturrationali
sering i den traditionella indnstrin men också av typ omorganisation och be
sparingar i tjänstesektorn drabbar i hög grad dem med lägst kompetens. Det är
deras arbetsuppgifter som låter sig rationaliseras, och de som personer har inte
tillräckliga kvalifikationer för att var konkurrenskraftiga på andra områden. I
sådana sammanhang är de en svag grupp, men vilket öde de går till mötes be
ror på den lokala arbetsmarknadens behov av denna arbetskraft.

En omvandling av lönearbetarlivsformens villkor genom inslag hämtade från
en mellanlivsform skulle kunna ge en bättre bas för engagemang i själva arbetet
och rymma en utvecklingspotential för kvinnorna personligen. Då krävs först
och främst kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser så att dessa kvinnor får
möjligheter att höja sin kvalifikationsnivå. Vuxenutbildning som bygger på att
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utveckla kvinnornas egna resurser blir särskilt viktig. Det fordras också att
arbetsorganisationen på ett stort antal arbetsplatser ändras så att det blir möjligt
att utnyttja deras höjda kompetens. Arbetet bör organiseras så att kvinnorna får
ansvar och kan kontrollera sin arbetssituation. Det är en fråga om värdighet.
Det är rimligt att föreställa sig att kvinnornas förväntningar på egen utveckling
i arbetet, framför allt efter det att barnen blivit stora, kommer att stiga.

Kvinnorna i mellanlivsformen, som utgör förebild, kan ses som en
strategisk förtrupp. Dessa kvinnor har kommit in i ett system där det finns
trappsteg och bättre möjligheter än i lönearbetarlivsformen till personlig ut
veckling och kunskapsbygge. Det är detta drag som skall stärkas. Även i denna
livsform är könssegregationen i rummet och mellan yrkesområden tydlig. Efter
som kvinnors underordning som "självklarhet" befästs i den rumsliga åtskiljan
det av kvinnor och män, ligger måhända den främsta utmaningen i denna livs
form att sträva efter könsintegration både inom yrken och i rummet. Därutöver
bör målet vara att koordinera själva organisationen av arbetet med den flexibili
tet som kvinnor behöver, framför allt de år när barnen är små. Arbetsorganisa
tionen bör också svarar mot den vidareutveckling som dessa kvinnor är bered
da att ge sig i kast med när barnen blir stora. Själva livsfaserna och vad därtill
hör bör vara en norm för hur arbetskraften fungerar. Det skall alltså betraktas
som naturligt att situationen växlar istället för att man som arbetskraft skall
uppträda exakt lika under ett helt liv. Ambitionen bör vara att kvinnors sätt att
bete sig skall påverka de allmänna normerna i högre grad än nu. Det skulle
kunna öka könsintegrationen och underlätta och skapa öppningar för män att ta
andra hänsyn än nu, t ex att ta aktivare del av sina barns uppväxt.

För kvinnorna i karriärlivsformen är essensen strävan att komma vidare,
och den personliga erövringen av större kompetens krävs och förväntas också
utifrån. I karriäriivsformen sker den mest direkta konfrontationen mellan kvin
nor och män som enskilda individer på arbetsplatsen och männen är många,
mer än dubbelt så många som kvinnorna. Ju högre upp i hierarkin desto fler
män. I mellanlivsformen är däremot antalet män färre än antalet kvinnor om
man använder sig av ovanstående överslagsberäkning. Segregationen i karriär
livsformen är inte rumslig, utan tar sig mer uttryck i att kvinnor blir betrak
tade som avvikare och är tvingade att överbevisa omgivningen om sin duglighet.
Detta är kvinnorna medvetna om och väljer t ex att arbeta heltid för att inte
förlora sin position eller bli efter kunskapmässigt. Det är också dessa kvinnor
som i störst utsträckning upplever sig direkt könsdiskriminerade då de jämför
sig med män. Alternativt framhåller de kategoriskt kön som något ovidkom
mande. Man skulle kunna tänka sig att arbetets organisationen för denna grupp
i högre grad tog hänsyn till att både kvinnor och män i en viss period av livet
har andra hänsyn än arbetet. Att det förväntas av både män och kvinnor att de
utnyttjar föräldraledigheten etc. Arbetets organisation skulle, om mellanlivsfor-
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men utgör en förebild, ändras så att arbetsuppgifter och ansvarsområden i
högre grad än nu delades upp mel1an flera personer. Det skul1e stärka gruppen
på individens bekostnad.

Det här förslagen utgår från att kvinnokampsstrategin skul1e ha mel1anlivs
formen/den moderna livsformen som förebild, vilket innebär att arbetet och
livet utanför arbetet skul1e balauseras bättre än vad det gör för många nu.
Karriärlivsformen som modell överges därmed. Då löper man emellertid risken
att maktfördelningen mellan könen blir ograverad och mäns överordning och
kvinnors underordning kvarstår. En strategi inriktad på den moderna livsformen
innebär att tro att den spiral- sicksackformiga rörelsen ändå leder framåt. Den
innebär också ett hopp om att männen - den nya generationens män - kan ha
samma intresse aven ny kombination av ansvar för produktion och reproduk
tion. Det är en anpassningsstrategi med förankring i många kvinnors liv och
som hyser inslag av motstånd.

10.6 Utblickar mot ny forskning

Trots att denna studie är brett upplagd tycks de frågor som återstår att besvara
bara bli fler. Jag skall nämna några. Avhandlingens tema är att kvinnor inte är
ett och detsamma. De kvinnor som står i centrum i denna studie är förvärvs
arbetande med barn och befinner sig alltså i en speciel1 fas i livet. Hur skulle en
karaktäristik se ut om även livsfaserna utan barn studerades och tidsperspektivet
utsträcktes och omfattade hela livet? Ett längre tidsperspektiv leder också fram
till frågor om sambandet mellan generationer och vad som förs vidare mellan
dem, likaså vad de kvinnor bär med sig som byter livsform. De kvinnor som
intervjuats är bosatta i Kristianstad. Vilka skillnader finns mellan dem och kvin
nor bosatta i andra delar av landet t ex i norra Sverige? Hur utfaller en jäm
förelse mellan storstad - mellanstor stad - glesbygd? För att vidga livsformsana
lyserna skulle det också vara intressant att belysa småföretagar/familjeföretagar
livsformen. Jag har iutervjuat kvinnor och även om de tog upp sina relationer
till män är det nödvändigt att också intervjua män eller paret om analysen skall
fördjupas när det gäller dominans och underordning. Kvinna/man är det ena
exemplet på en konfliktfylld relation som i livsformsteorin framstår som mer
harmonisk än vad mitt perspektiv lett fram till. På samma sätt kommer det fram i
mitt material att relationerna mellan människor i olika livsformer kan vara kon
fliktfyl1da. Hur livsformerna är relaterade till varandra skulle alltså behöva för
djupas teoretiskt och empiriskt. Variationerna och relationerna mellan männi
skor är alltså ett viktigt forskningsfålt.
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Analysen har koncentrerats på förvärvsarbetet och hemmet/familjen. Det
finns ytterligare en sfår - den offentliga - som endast skymtar i bakgrunden. I
den finns staten, och dess framväxt har onekligen bidragit till många kvinnors
försörjning genom att de är offentliganställda, och det skulle behövas en analys
som tar upp kvinnorna och staten. Vilken nytta har t ex kvinnorna av staten?
Till detta kan läggas en annan viktig infallsvinkel nämligen att studera de för
ändringar som sker i livsformerna, och då behöver de strukturella föränd
ringarna på makroplanet kopplas till människors liv i mikroplanet, dvs livs
formernas neokulturation. Inte minst vore det intressant att relatera föränd
ringar i livsformerna till olika produktionsformer (se Jonsson 1989).

Varje litet sakområde skulle också kunna fördjupas exempelvis när och var
"de egna stunderna" får sin plats, hushållets organisering mer inriktat på se
kvenser i göromålen, arbetsresornas betydelse i vardagens organisation, kopp
lingen fysiskt - socialt rum och knyta detta till kvinnoteoretiska modeller.

Den rumsliga aspekten som inte förts så långt jag eftersträvat behöver arbetas
vidare med. Det är en utmaning för hela disciplinen kulturgeografi och ekono
misk geografi att ta upp ett kvinnoperspektiv och utveckla det teoretiskt och
metodologiskt. Det är fortfarande i sin linda i Sverige. Dock börjar ett visst in
tresse sprida sig (Forsberg 1989, Gonäs 1989). Internationellt har vindarna från
kvinnoforskningen allmänna utveckling nu nått många geografiska institntioner
i världen (se Peake 1989, Forsberg 1989).

Det jag personligen gärna skulle vilja se utvecklat är ett kvinnoperspektiv på
den regionala utvecklingen. De s k sysselsättningsfrågorna har alltid varit vik
tiga i regionalpolitiken. I den finns också ett helhetstänkande utifrån geografiskt
avgränsade regioner. Även här finns behov av djupare kunskaper av hur kvin
nor manövrerar för att få det att gå ihop sig med att både förvärvsarbeta och ha
familj och barn. Människors levnadsvillkor är nämligen en central värdemätare
i regionalpolitiken och kvinnors möjligheter att organisera vardagen på ett för
dem bra sätt kan innefattas i levnadsvillkoren. Det finns en del tecken på att in
tresset för att belysa kvinnors och mäns skilda verkligheter i regionala samman
hang har ökat de senaste åren (se Fribergl989a, b, c och SOV 1989:55).
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Summary

Everyday life is unavoidable. We are caught up in the middle of il. Men make
major decisions which create the frameworks for our daily existence. Women
adapt and pattern their daily lives after the conditions set by men. But daily life
also contains the seeds of renewal. Women act and cooperate. They dream and
plan. They participate in the design of daily life and in some way manage to
meet the day-to-day requirements.

The major platform for the new women's movement in Sweden was that
women should be able to combine husband, children and work in their lives. How
weil does this ideal function now as we enter 1990's? Can women realize "the
good life": the good everyday life? Did going out and working give them the
strength and independence they had exepected? What effects have the massive
inroads women have made in the world of gainful employment had on their
homes, on child care and on the organization of all the tasks and joys of the
home?

Alms and approaches
My goal is to try to find an adequate way to describe the different ways women
live: to go beyond the dichotomy woman/man (without underestimating its signi
ficance) by refining the analysis of life contexts particular to woman. I use a
life form theory which also has to be reviewed and evaluated from a feminist
perspective. Included in the goal is also the attempt to indicate the direction that
women's actions take in a daily life context where the focus is based not only
on male dominance but also on a wide spectrum of other factors. More precisely
it is a question of identifying various ways of organizing daily life set against
the background of different attitudes towards working and towards housework
and leisure time. The time-geographic approach helps here to make visible the
organization of the daily life and the theories about women's strategies for
discussing male dominance and women's subordination.

My working hypothesis is that women in different life forms develop speci
fic strategies which have some characteristics in common. Inherent in this hypo-
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thesis is the question of how the strategies are influenced by the fact that women
are the subordinate sex.

My starting point is the labour market which supports certain structural re
latiouships in society and sets up conditions about how women may form their
lives. This maero-leve! also reflects women's collective actions: to understand
them requires a deeper insight into their whole life situation. Thus an illustration
of womens's situation on the labour market and an analysis of the segregation
by gender within it are included in my goal. Ou the miero-leve! the aim is to
analyze the ways various women organize their everyday lives and their atti
tudes towards their working places and their jobs on the one hand, and their
homes, housework and leisure time ou the other.

Disposition and method
In the maero-study there is a general description and analysis of how the labour
market is organized by gender. The emphasis here is on women's situation.
Their weaker position is brought to light. Sexual segregation is indicated. Those
structures which are visible have proved to be difficult to change fundamentally
as this requires that the balance of power between women aud meu changes.
The basis for these power differences can be fouud in the dual labour markets
for women and men. Despite the general ideology of aiming at integration, a
great percentage of women and men work in those areas of the labour market
which are specific for one sex or the other. The study is based on different types
of statistical information. It is the current labour market which is described and
analyzed although there are aspects which go back a few decades. The source
material is taken exclusivly from public, published statistics conceming whole
studies or based on large samples, and thus permits a generalizable picture. Re
sults from investigations and research projects complement the material.

In the miero-study it is the women's own resources, abilities and will to form
their own reality within the stuctures presented above that form the core of this
section. Here an emphasis on the entire life situation is natural. Characteristic
for the female labour force is the strong connection between women's attitudes
towards paid jobs and towards unpaid reproductive work. By describing indi
vidual women's lives, il is possible to gain an understanding of why women act
as they do on the labour market. It indicates that there are factors outside of the
labour market which women adapt themselves to, and which give clues to their
degree of involvement with thdr jobs.

Women's positions in working life have great significance for the attitudes
which they develope: detailed studies of their everyday lives have shown this to
be true. On the basis of these studies, some fundamental life forms have been
identified, as weil as various pattems of action they generate.

328



The study of individual working womens's everyday life is extensive and has
been divided into two parts. The first part concems the theories with whose help
the empirical material is analyzed. I could not answer the issues and questions I
wished to address with the help of existing theories within the field of social and
economic geography. This meant that in my thesis I move beyond the boundaries
of social geography and include analyses from other disciplines such as ethoo
logy, sociology and psychology. It has also meant that Ifound it necessary to
include a critical review of the different theories from a feminist perspective.

In the other section the interviews are analyzed. The material is presented in
three chapters which treat l) the working place and the job, 2) the home, house
work and leisure time, and 3) the organization of daily life. The chapters provide
a rich and subtle picture of how women's daily life can be. They end in a dis
cussion of different life forms and women's subordination.

The interviewed subjects were all working women who have children living
at home. Further they all live and work within the same locallabour market,
Kristianstad Municipality in southem Sweden. For the most, the interviewees
have occupations dominated by women and have varying amounts of education
and/or different positions on the labour market. I myself conducted the inter
views, which were recorded: either in-depth or thematically structured inter
views based on an interview guide. In conjunction with the interviews, the wo
men were asked to keep diaries of their times for two normal days - that is days
when they were not sick, the children went to school and nothing out of the
ordinary happened. In a pilot study, seven interviews were conducted, for the
main study, twenty-one, and in a follow-up, nine. The analysis presented here is
based solely on the main study in Kristianstad. My method is thus definitely
qualitative.

The concluding chapter is a synthesis, weaving the various threads together.
Consequently it concentrates on the three different types of life forms which
coalesced from the individual women's lives and on the strategies women de
velope. Since the strategies for adaptation with their specific variations based
on the various life forms dominate, the discussion is concentrated on this basic
concept and on which content it should be given seen against the background of
the knowledge and insights gained through the studyas a whole. Finally, it is
placed in a more general context with a discussion about the labour market and
labour market policies directed towards women.

Major results
Without delving too deeply into the empirical material, which contains many
interesting details, my most important conclusions can be summarized as
follows:
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The labour market is still segregated by gender. The dominant impression is
one of separate work tasks for women and for men. Another basic characteristic
is that the public sector constitutes the base for the segments of the labour
market where women work. The attempts at integration which have been made
must still be concidered ripples on the surface. It is difficult to avoid the im
pression that women will always be one step behind men, and run the risk of
never catching up with them.

Swedish policy of gender equality is based on counteracting discrimination.
This ideology is wrapped like a shell around a society which to a great extent
revolves around divisions by gender; in practice, the policy of gender equality
tries to correct a recalcitrant reality. One cannot c1aim that women are totally
unaffected by the idea of equality, but then again policy is also a result La. of
women's attempts to free themselves. A very concrete example of this is the
reply made by several of my interviewees when lasked them about division of
housework, "We share il equally". But in reality the division of labour between
man and woman is not as equal as the women ciaim. This is a sign that the
subordination of women which earlier was an open fact is now hidden.

I would also like to c1aim that the majority of women consider it completely
normal to have one foot in the labour market and one in the home with the
family. Not until the organization of their jobs becomes more or less impossible
to combine with that of the family do they stay at home for a period of time
when the children are small. Nor can one c1aim that this choice is made totally
voluntarily. Even if women and men are married or living together, both are
expected to contribute to the family's economy: the whole social insurance sy
stem is built up around this assumption.

One way to reflect society is to describe its structural relationships, as de
scribed above: the labour market's gender structure is part of this image. This
can reveal general relationships, indicate changes and trace tendencies. Another
way of reflecting society is to try to understand the same reality on the basis of
the position of individuals. The women I interviewed have told me how they
organize their daily lives; they have also kept diaries of their time schedules
for several normal days. The limitations created by the factors of time and space
in their existences are unavoidable. Above all,the women consider time as a
strongly controlling factor in their lives; daily life is characterized by keeping
time and by temporal awareness. From a time-geografic approach, organizing
a normal day is equal to carrying out a number of projects, each and every one
of which inc1udes a sequence of activities. Women have several projects going
simultaneously and those projects which are connected to children and family
require much time.

Based on this material, I came to the realization that the issues related to
women and their role in society is not a monolithic one: both theoretically and
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practically it is necessary to lake into consideration the fact that women lead
different lives and have different priorities. I have attempted to make a division
based on life form terms, an idea taken from a Danish life form theory. In this
Danish theory, which initially was based on the houshold as a unit, the working
women in my study were placed into two life forms: career and paid work. My
feminist perspective and my analysis of the lives of Swedish working women
have led me to the conc!usion that although these two categories reflect Swedish
conditions to a certain extent, they do not present the entire picture. Therefore
I have created a third category for working women, separate but containing
elements of both the others. I call these different life forms career-life form,
balancing-life form and paid work-life form. The balancing-Iife form arose,
in my opinion, in e10se connection with the public sectors need for female labour
power.

Simplified and somewhat exaggregated, these life forms can be defined as
follows: the career life form is for well-educated women who place their
occupations with all the inherent career possibilities first and try to adapt their
family life to suit this. They do not want to miss having a family life and have
great ambitions for their children's lives and development. Women in the
balancing life form do not have the same priorities; instead, they try to
balance their working life and their family life, for example by working part
time when the children are small, with the hope of developing in their chosen
nelds of work when the children become older. These women have good job
training and/or education. The women comprising the paid work life form
most often have little or no job training and their position on the labour market
is low. They work primarily to get money to support themselves, which does
not necessarily imply that they do not like their jobs. They place companionship
with their fellow workers as the most important aspect of working life. They
are family oriented, and in tight situations when the conditions on the labour
market are not compatible with a reasonable family life, they can easily imagine
working part-time or staying at home with their children.

At the same time it is important to note that women share common interests
which transcend the boundaries of the different life forms. This is seen in the
organizational stumbling blocks that women must deal with in their daily lives.
These obstaeles can be defined as projects wich collide, dilemmas or conflicts
which women and even their families must come to terms with and resolve in
one way or another. The solutions they find create guidelines for their lives.
One characteristic common to these organizational hinders is the disire of all
women to be sure that their children are happy; another characteristic is that
they seldom have enough time or energy to do all the things that they must do.
The way in which they handle these organizational obstaeles differs, however:
choosing to work part-time or full-time, for example, deciding which type of
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child care is best, manoeuvring chores iu various ways in order to gain some
time for themselves, organizing the housework, and so on are to a great extent
conditioned by their life forms.

The subordination of women which the analysis of the labour market made
clear is considerably more difficult to recognize on a personalleveI. In general
women do not consider themselves subordinate in their private relations. 111ey
can however feel that they carry alarger load at home than their husbands, and
even agreater responsibility. They are much more swift to point out injustices
at their working places. The women in the career life form see injustices bet
ween women and men, the women in the paid work life form experience
differences between those at the low level and those high up in the hierarchy of
the work place, while they simultaneously are apt to accept these differences as
being due to the competence that those high up have. This is confirmed in
Harriet Holter's thesis that opression of women has developed from a personal1y
to a strocturally conditioned opression, and that the techniques used by the
persons in controi have developed parallelly from physical to psychological
ones. Regardless of life form, one can see that women develop patterns of action
wich hide their subordination, and the dominant strategy they develop is one of
adaption, where male dominance is incapsulated but where women make the
best of their situations. Adaptation is expressed in different ways depending on
what the relevant life form offers for norms, roles and material conditions.
Even if all women place their children's best before all else, their lives take on
different forms with work and home/family constituting the two poles around
and between which each weaves her own pattern.

The great majority of women in Sweden belong to the paid work and
balancing life forms, while alesser percentage fall into the career life form.
The question is what a female-oriented labour market policy should be based
on: should it accept and work from the proposition that the prerequisites for
women can differ, or that like the existing policies on gender equality, the basic
opposition is between women and men? Which answers better to women's plans
and hopes? To be sure, it appears that the dreams of many, regardless of their
ways of life, could be realized in the balancing life form. This contains a tradi
tionai female responsibility for reproduction in the broad sense in combination
with a conscious desire to have one's own means of support and a meaningful .
working life outside the home. Is perhaps the balancing life form a modern
life form, even for men? Should it constitute the model for "the good life"?
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