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Östersund, hartill utredare. UtredningenKristina Persson, an-

Kvinnomaktutredningen.tagit namnet
vetenskapligatillkallades såsomaugusti 1995Den 1 experter

universitet,vid Stockholmsprofessor i sociologiAhrne,Göran
iuniversitetslektor vid HögskolanJönasdottir, ochFDG.Anna

Örebro, nationalekonomi vid Lundsprofessor iPersson,Inga
företagsekonomi och bi-Sundin, docent iElisabethuniversitet,

förändring vidoch socialvid Teknikträdande professor tema
professor i arbets-Eskil Wadensjö,Linköpings universitet samt

i utred-universitet. Sekreteraremarknadspolitik vid Stockholms
nationaleko-universitetslektor iAnita Nyberg,har varitningen
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Introduktion

INGRID HAGMAN

del Kvinnomaktutredningen och handlarbokDenna är omen av
århundraden krävt och så småningomhur kvinnor under erövrat

ekonomiska och politiska makten. förallt del den Menstörre av
agerande i det offentliga behöver vi ocksåförstå kvinnors vetaatt

i övrigt: boendet, hälsan, sexualiteten, utbild-hur deras liv tedde sig
sidornaföreningslivet de olika beroendeningen, Ty ärav av

vindlande historia möda,formar tillsammansvarandra och en om
liksom envishet, uppfmningsrike-elände bakslagoch tunga om-

genombrott. Skribenterna forskare från vittbefriandedom och är
och här bryts följaktligen många perspektiv. Vårskilda discipliner

dessa olika nedslag i historien ska fascinera lä-förhoppning är att
utanför den akademiska världen.också långtsare
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storheterskildatvå-

ekonomisktochmaktEkonomisk ansvar

storheterskildatvå-

ANN-SOFIE OHLANDER

nykterhetsde-ikvinnor000gick 41914oktober näraDen 22 en
land-Örebro. ochtill slottettågade emotDei togsmonstration av

lo-kravframföratill honomärendehövdingen. Deras attvar
alkohol.utskänkningochförsäljningförbudkalt mot av

kvinnornaengageradefråganykterhetförKampen somenvar
hadeNykterhetsrörelsenpolitiskt arbete.ifick democh utatt

speciellaocksåbildadesDetmedlemmarkvinnliga män.änfler
Vitaexempel Ban-tillkvinnor,enbartmednykterhetsföreningar

Örebro. viktigsåFrågani attföreträdareaktivahadedet, varsom
tabugränser.politiskaochsocialaöverskridakvinnorfickden att

Örebro både bild-deikvinnorna närdemonstrerandedegjordeDet
tågadeoffentligheten,isigskaroribokstavligt utligt och stora gav

offentlighetenslandshövdingen,krävdeochstaden svar avgenom
påhögsta orten.representant

manliga, sågkvinnliga männensNykterhetsvänner, supan-som
och detfattigdomdentillanledningarnade främstade en avsom

ilandshövdingengjorde intedetlevde Menfamiljerelände många
skuldenkvinnornaÖrebro svarstal tillsittförklarade i attlän. Han

ekonomiskakvinnornasifinnastodnödochfattigdomtill att egen
hemsinsikt isigförskaffatkvinna ettoförmåga: Genom att en

iräcka,få detmedelmed ringa attkanskötande, ensomman
menade han. Männensotillräckligt",handhusmodersvårdslös är

med deningentinguppenbarligenhadedryckesvanoreventuella sa-
skulle kunnahushållsekonominivinsterYtterligareken göra.att

landshövdingen,sadeklädkontot,påbesparingar omgöras genom
modet.underslavargradi så högkvinnorinte vore

familjersför derastillkvinnornaställdeLandshövdingen ansvar
skullealkoholmissbrukdärmedförnekade mänsochfattigdom, att

hangjordeskada. Detta trotsochekonomisktillfogakunna annan
hade där-defamiljeförsörjare;lagstiftningenenligtmännenatt var

för-barnsochhustrurssinaförjuridisktformellt,med ett ansvar
ikvinnorflertaletdock detarbetadepraktikensörjning. storaI ar-



Ann-Sofie Ohlander

betarklass och lägre inkomstskikt också utanför hemmet, eller i fa-
miljeföretag jordbruk, för familjens försörjning.som

Det egendomliga i landshövdingens uttalande understryks ytter-
ligare gifta kvinnor omyndigaatt och både de och bar-av attvar

alltså formellt underordnade Derasmännen. möjligheternen var
i praktiken hävda någonatt tillrätt inkomst, för sinmannens egen

och sina barns försörjning, därmed i verkligheten ofta begräns-var
ade. Landshövdingen ställde därmed i sitt tal i realiteten kvinnorna
till för omständigheter de inte hade någon makt ochansvar över
kunde drabbas hårt De hade makten, ställdes där-männen,av. som

inte tillemot ansvar.
Den vikt kvinnorna tillmätte nykterhetsfrågan kom med över-

väldigande tydlighet fram i folkomröstningen totalförbud motom
alkohol âr 1922. Trots de svenska kvinnorna fåttatt politisk röst-
och representationsrätt först året innan och allmänt rå-trots en
dande uppfattning, kvinnor skulle kommaatt precisröstaattnog

sina lade inte mindremän, 60 kvinnornaän sinasom procent av
för totalförbudröster alkohol, medanmot motsvarande siffra för

baramännen 40 Det innebar många kvinnorprocent. iattvar
själva verket röstade sinatvärtemot i fråga demänegna en som
uppenbarligen menade hade allvarliga konsekvenser för dem själva
och deras familjer, inte minst just för männen.

Förbud försörja sig och sina barnatt

ÖrebroLandshövdingen i län inte sitt sätt attvar ensam om reso-
kvinnors och makt ochmäns i ekonomiskt hänse-nera om ansvar

Årende. utfärdades1900 arbetarskyddslag. En paragraf i la-en ny
avsåg nyblivna mödrar:gen

Med arbete i industriellt yrke må kvinna, fött barn, ickesom sys-
selsättas under de fyra första veckorna efter bamsbörden, därest
icke med läkarintyg styrkes, hon tidigare kan börjaatt utan men
arbetet.

Fabriksanställda kvinnor förbjöds alltså arbeta under fyraatt
veckor efter förlossning. Lagparagrafen tillkommen meden var
hänsyn till kvinnans och barnets behov vila, och särskilt för attav
modem skulle kunna barnet.amma

Men någon ekonomisk ersättning skulle inte utgå under den
tvångsmässiga ledigheten, i stället blev slag kvinnansett motsom
och barnets försörjning. Eller för tala med Sveriges förstaatt
kvinnliga läkare, Karolina Widerström, år 1906 kommentera-som
de lagen vid kongress fattigvård och folkförsäkring: Haren om
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de före-jag berövar brödet,månne den människa, utavgagnsom
hälsas bevarande Långt ifrånskrifter jag henne till hennes attger

i stället nå-och barnets förhållanden blev lagenförbättra moderns
arbetsgiv-borde ochderas existens.hot Här statengot ett motav

menade Karolina Widerström:sittta ansvar,arna

sig underligt kvin-enskilda arbetsgivare beteochStaten rätt mot
direktkan tänka sighemmet. Manarbete att statenutomnans

moderskapsförsäkring.obligatorisk sådanochordnar allmänen
beskattning därborde vinnastill dennaMedlen männengenom

och dekvinnorna, de rikabetala lika välfinge ävenmestsom
riktigt.rimligt ochbarnlösa -

Efterockså liberal politiker. år 1910,Karolina Widerström var
hon frisin-kommunal representationsrätt,fåttdå kvinnor satt som

aktivtstadsfullmäktige och arbetade därStockholmsnad ledamot i
förhållanden. inteoch kvinnors Honför förbättra barnsatt var en-

moderskapsförsäkring. Behovetpå behovetpekaatt av ensam om
nationellaårstill exempel på 1907försäkringsådan togs uppav en

kvinnokonferens.socialdemokratiska

familjeförsörj arenkvinnanVar

svenska kvinnor varkenhadetidpunktvid denna rösträttMen
riksdags-den liberalei riksdagen. Närrepresentationsrätttill eller

frågan i riksdagen, börEdvard Wavrinsky år 1908 tog uppmannen
Wavrinskypolitiker.också åt kvinnligadärför givithan ha röst

Riksda-moderskapsförsäkring.skapandetmotionkrävde i av enen
uttryckligen tillhänvisadesriksdagsbeslutetbiföll förslaget. lgen

förtill någonarbetarskyddslag inte kundeårs1900 nyttaatt vara
kompensationekonomisklänge inte någonbarn, såmödrar och

förloss-från arbetet efterfrånvaropåtvungnaför modernsgavs
borde ställaocksåriksdagsskrivelsen föreslogsningen. I att staten

försäkringen.garanti förekonomisken
moderskapsförsäkring kom år 1911.utredningsförslagEtt om

varje anställdförslaget försäkraskulle enligtIndustrins arbetsgivare
tredjedelar kostnadenålder. Tvåoch årskvinna mellan 5115 av

gick ige-slutliga förslaglöner. detskulle från kvinnornas Itas som
förutsatteskostnadernafördeladesi riksdagen staten, somnom

och förut-arbetsgivarnakvinnorna ochbetala hälften, var ensom
ammade sina barn ifjärdedel. Kvinnorbetala änsattes mersomen

särskild ampenning.erhålladagar skulle90 en
inteförslag förutsattesKarolina Widerströms män-Tvärtemot

moderskapsförsäkringen.till Sam-något bidragnen-fädema lämna
motive-löner kvinnorna underi regel högretidigt hade änmännen
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ringen, de till skillnad från kvinnornaatt familjeförsörjare.var
i frågaMen moderskapsförsäkringen antogs männen tvärtomom

inte ha något ekonomiskt för sina barn, eller barn överhu-ansvar
vudtaget. Det i blir kanskesäregna särskilt uppenbartresonemanget
i fråga mödrar.om ensamma

denMen beslutade moderskapsförsäkringen underkändes lag-av
rådet 1912 och kom därför aldrig till verkställighet. för-Däremot
längdes den påtvungna bortavaron från arbetet för kvinnor i in-
dustriarbete vid bamsbörd till veckor; detta någonutan attsex er-
sättning utgick. Situationen förvärrades alltså för kvinnorna. De
förväntades i praktiken kunna hand sina nyfödda barnta utanom

ha försörjningnågon för dem. Förstatt 1931, tio år efter det att
kvinnor fått och representationsrätt i riksdagenröst- kom en mo-
derskapsförsäkring till stånd.

Vad berodde spädbarnsdödligheten på

förIntresset bamsbörd, amning och så småningom också moder-
skapsförsäkring hade med spädbarnsdödligheten igöra Sveri-att att

uppmärksammades i början l900-talet. Grunderna till dettage av
i utsträckning befolkningspolitiska. Det olyckligtstor förvar var

den svenska befolkningsutvecklingen spädbarnsdödlighetenatt var
så hög, landet samtidigt åderläts högnär emigration.av

Vid tid framträdde barn utifrånstörresamma etten omsorg om
socialt perspektiv. Det oetiskt barn skulle lida nöd; bättreattvar
förhållanden för bam skulle dessutom samhället i stort.gagna

befolkningspolitiska,De sociala och moraliska motiven sam-
manföll. påtagligtEtt resultat detta intresse blev grundandetav av

kalladeså Mjölkdroppeföreningar efter fransk förebild. Dessa skul-
dels tillhandahålla bra mjölk för spädbarn, dels också derasge

barnenmödrar råd hur skulle skötas. Dessutom skulleom man
verka för barnen skulleatt ammas.

Mödrama, menade försummade ofta sin barn och demman, gav
inte den skötsel och vård de behövde. Den höga spädbamsdödlighe-

sågs därmed i utsträckning mödrarnasten fel. Någon kri-stor som
tik barnens fader för motsvarande försumlighet framfördesmot
inte. förutsattesDet inte heller fáderna skulle komma med sinaatt
barn till Mjölkdroppeföreningarnas mottagningar och få råd om
hur de skulle vårda sina bam. Fäder förutsattes vid denna tid över-
huvudtaget inte del i eller ha för sina barns vård och sköt-ta ansvar
sel; det finns till och med exempel fäder villeatt ensamma som

vård sina barn, hindrades från det.ta Fadems principiella rollom
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in-alltsådetfamiljeförsörjare, ett ansvar somatt varmenvaravar
praxis.politiskitillämpatshaverkaralltidte

maktAnsvar utan

imödrar inomde flesta settstortinse,intealltsåtycktes attMan
famil-iellerhemmet,utanförarbetamåstebefolkningsskiktalla

sinaförsörjakunnahandel förellerhantverk attjordbruk,jens
arbetsstati-statistiken;idoldesfaktumocksåbarn. Det ett somvar

kvin-gällerdetotillfredsställandetiden näriframlångtstiken är
ihustrurmedhjälpandekalladeinte såräknadesexempelTillnor.

arbets-svenskai denarbetandeijordbruk,blandföretag, annat som
hemarbetande hustru,Normenår 1965.förränstatistiken envar

prakti-imakthavandehöll deheltverkligheten annan,ensom var
inneburithafactodeskulle ettdettainsiktenifrån sigken om-
samhällsan-dubbeltpraktikenikvinnor etttogerkännande attav

kunnaskulleKanskeenkla.medjämfört an-manmannenssvar
samhälls-halvaochhelatalaochordbrukvända annatett om

ansvaret.
hadeintedeför någotställdes tillmödrarnaNär somansvar

kvinnorgiftamaktlöshetaccentuerades deras attmakt över, av
sinaunderställdaalltsåoch1920förrän årmyndigablevinte var

infly-otillräckligtocksådemdettaförmyndarskap; ettmäns gav
skullededetsamtidigtekonomi,familjenstande somvaröver som

för da-hadefamiljenhela matbarnenbarainteför utanattsvara
sammanhangetikanbeboeligt hem. Detochkläder ettrenagen,

iutrustningochbostadsförhållandenerinra attvärt att omvara
1930-taletfram pålångt termernasådana,hemmen att varvar

samhällsde-isociala frågandenochbostadsfrågan synonyma
batten.

ansvarMakt utan

hadeintedegåtfulltverkakan detperspektiv attlogisktI somett
samtidigtmakthadede intedet över,förtillställdesmakt ansvar

bådeomöjliga:detförväntades görapraktikenidessutomdesom
omvårdnadenpraktiskadenochfamiljenförsörja ta omensamma

den.
eko-bådehadeverkadet männen,gåtfullt kanLika att ensom

kvinnorna,positionstarkarepolitiskt änochjuridisktnomiskt,
betydligtpraktikeniförväntadesarbetarklassen,i ta ettockså

arbetsinsats.mindreförockså ståochdemindre än enansvar
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Naturligtvis får inte generalisera detta faktum till överdrift.man
Det bör till exempel påpekas fattigvården,att underen man av
hänvisning till hans försörjaransvar, kunde åläggas sörja för sinatt
hustru hon inte kunde klara detta själv. Enligt lagenom åvilade

inte hustrun i praktikensamma verkar detansvar ändå hamen-
utkrävts.

Från 1917 gällde också regler för ensamstående mödrar;nya
särskilda så kallade bamavårdsmän skulle hjälpa till bland annat
med kräva fádemaatt betalade föratt sina bam. Här avkrävdes
alltså fädema sitt försörjningsansvar enligt lag. Men få dennaatt ut
försörjning visade sig dock i praktiken Årofta svårt. 1938vara
kom lagen bidragsförskott, innebar gickom in ochatt statensom
förskotterade försumliga faders ersättning till sina bam.

Maktbegreppet i kvinno- och könshistorisk forskning
Makt är centralt begrepp, kanskeett till och med det centrala
begreppet i det de decenniemasmesta intensivasenaste kvinno-av
forskning. Detta gäller också den utvecklingslinje forskningenav

i Sverige under 1990-talet institutionaliseratssom under namnet
genusforskning, på det teoretiska planet ledsagad och belyst av ge-
nusteorin i olika varianter.

Maktbegreppets centrala roll återkommer ständigt sig detvare
handlar studier produktion och reproduktion kvinnorsom av av
underordning i olika samhällen och olika samhälleliga samman-
hang, eller det sig forskningrör kring mekanismer och strategi-om

med vilka makten upprätthålls, eller distinktionerer mellan tillom
exempel makt och "inflytande, eller olika former makt,av som
love power.

detI föregående har jag med praktiska exempel från svensk
kvinnohistoria kring maktresonerat perspektiv jagettur som me-

kunde tillföra fruktbara aspekter både inar svensk ochgenus-
kvinnoforskning och i samhällelig förståelse förhållandeten av
mellan kvinnor och Men det kan,män. jag, också vä-menar vara
sentligt gå vidare från analysatt enbart makt olika aspek-en av ur

till analys deter samhälleliga konsekvensernaen maktför-av av
hållanden, till exempel obalans i makt.

Forskning frihetom

Kvinnoforskning och genusteori skiljer sig i detta avseende inte
från samhällsteori och forskning självfalletannan maktbe-är-

centralt. Kanske kangreppet ibland ändå undra varför det deman
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emanciperande slagdetforskninglitetsåfacto tycks finnas avav
kring frihet,forskningefterlyst:Habermasbland andra Jürgensom

kring makteni stället forsamhällenaifrigörande faktorerkring
förtrycksmekanismer.och dess

tillkunna bidraaktörsperspektiv bordetillämpatempirisktEtt
frånskiljaaktörsperspektivempiriskai detta te-detta. Också att-

political maneconomic man,konstruerade aktöreroretiskt
underforskarefleratillämpatsochrekommenderatsetc. avsom-
iroll.viktig Mengivetvis maktbegreppet ettspelartid ensenare

maktpotentiellaaktörernasframträder ocksåperspektivsådant
förstrategierstudium derasihandlingsfrihetfalleller i varje ett av

nyanserad,därmedBilden blirmakt.medhandskasellernå meraatt
ocksåimpulseroch borde kunnaverklighetenkommer nämnare ge

handlingsalternativ.ochtillämpningarutomvetenskapligaför
sig allvar-iochkvinnormellanjämställdhet män ärBrister i

konsekven-samhälleligaallvarligafår deföreteelser. Dessutomliga
kvin-konsekvensersamhälleligaindirektakringForskning avser.

ovanlig.fortfarandedockställningunderordnade ärhistorisktnors
relativthållersamhälledethörkonsekvenserTill sådana att som

försörjning ochför sina barnsansvarigamödrarmaktlösa ensamma
ökningtillbidrarsannolikt direktmed dettaochöverlevnad i en

barn.forhälsoriskemaoch störrespädbamsdödlighetenbåde avav
framträd-deraspolitisk maktfårväl mestkvinnor är ettNär av

för-partitillhörighet,återkommande krav,oftastande och oavsett
kvin-villoch bam. Detmödrar säga närförförhållandenbättrade

möjliggöranaturligtden,de ettanvänder attfår makt nog,nor
haförutsättsdedetansvarstagandebättre över an-ensammasom

till-ocksåfaktisktdedecennier innanfleradröjerDetöver.svar -
påbådeställer kravpolitikerkollegermanliga ettmedsammans -

möj-förbättradeochfaders sidafrånbarnansvarstagande förökat
just dettaför fäderligheter att ta ansvar.

verksam-ochinsatserfaktiskaomfattandekvinnorsFrågan om
fördelmedmening ocksåminenligtkundehistorienihetsområden

perspektiv.nationalekonomisktminstinteställas oftare, ettur

maktutövningsplittringochBortträngning som

söktblandjagmakt harforskninghistoriska annatminI omegen
med hjälpmekanismersamhälleligamaktensförståochanalysera

fömekande,bortträngning,begrepppsykoanalytiska pro-somav
splittring.ochjektion

försumligade förmentexempel justkonkretamina ärEtt av
i deraskunnaskulle också sägasekelskiftet. Man attvidmödrama

9
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fall förelåg i grunden samhällelig konflikt mellan produktionen
och reproduktion samtidigt samhälleligt både fömekades ochsom
projicerades på kvinnorna. Detta kan tolkas åstad-attsom man
kom klassisk splittringsmekanism i det dubbla budskapeten att
kvinnor i sina liv skulle bära och lösa den icke erkända, påegna
dem projicerade samhälleliga konflikten. Det resulterade inte bara i
splittring och förtryck kvinnor. alltAv döma blir detattav repro-
duktionen, barnen, fått sitta emellan den höga spädbams-som -
dödligheten förr i tiden bör, jag nämnde, åtminstone delvis hasom
haft med denna icke vidkända samhälleliga konflikt göra.att

Genom konflikten hålls dold bliratt delaktighet i denmännens
dold; det verkar de överhuvudtaget inte har med densom om att

Genom konflikten hållsgöra. dold undandrar denatt sig samtidigt
rationellt samhälleligt handhavande. Verklighetsförlusten, bort-
trängningen konflikten leder alltså inte bara till förtryckav av
kvinnor och barn, den framstår dessutom samhälleligt själv-som
destruktiv med förstörande inverkan på den samhälleliga framtiden

olika aspekter.ur

Makt, och samhälleliga konsekvenseransvar

En analys enligt enbart maktbegrepp tycks här inte tillfyllest.vara
krävsDet något konstaterautöver har makt och huratt vem som

den makten det gäller söka efter inte baraut, att ut-ser vem som
makt, förövar maktutövningenutsätts också efterutanvem som

den ställs till för missförhållanden har med makt-som ansvar som
utövningen det aktuellaI fallet,göra. bör kunna tillämpasatt som
generellt inom delar kvinnornas historia, använder destora av
makthavande metoden hålla konflikten borta från det samhäl-att
leliga medvetandet.

viktigEn omständighet därmed förhindrasär inte bara makt-att
utövningen från upptäckas och synliggöras. Dessutom skulleatt

kunna konfliktens lösning omöjliggörssäga deattman attgenom
har makt den olika faktiskt hindraröver sig självasättsom att

sitt Därmed och det väsentligtta avhänder de sigäransvar. - -
också sina möjligheter söka samhälleliga eller individuellaattegna
lösningar på problemet.

De exempel jag tagit och vidgat till gälla grundläggandeattupp
förhållanden i kvinnors ekonomiska makt, eller maktlös-snarare
het i historien kan alltså användas för vidgad analys makt,en av

också frågor med, i praktikentasom om ansvar om vem som av-
krävs fruktbart,Det jag, begreppetansvar. vore menar om ansvar

10



storheterskildatvå-

intemakt,forskningiteoretiseradesochanalyseradesoftare om
makt.inriktning påmedkvinnoforskningiminst

offretkriminaliseringmakt:ochAnsvar av

iochmaktmellanförhållandet ter-diskuteratjagharHär ansvar
dockkanekonomi.och Detarbeteochmakt överansvarmer av

delari andraocksåerinrakortsin plats attpå avatt manomvara
detförställts tillkvinnorförhållandethistorien att ansvarmöter

fall däri deblir dettatydligtSärskiltmaktnågonhar över.de inte
betraktatsvåld,sexuelltoftavåld,förkvinnor somutsattssom

för det. Deträttsligttillställtsochvålddettaskyldiga till ansvar
förövarenbaraintetorde utanexempletflagranta attmest vara

skyldiga,dömdestill 1937framincestföroffrenockså omsom
år, dettafyllahunnit 15hade oavsettuppdagadesoffret brottetnär
bamaår.tidigasedanpågåttvåldetbevisaskundedet attom

givetvisharochmaktmellanförhållandetFrågan enansvarom
jag, kan-kan,omständighetDennasamhällelig relevans.vid menar

analysbetydelse fördessbelysaytterligareföranvändasske enatt
historia.kvinnornasmakt iav

his-i denständigt,ochmaktfråganställspolitikenI ansvarom
prin-parlamentarismensformulerad itydligtverklighetentoriska

tillämpasSverigeiprincipframåt,och1830-taletcip från somen
regeringenprincipparlamentarismens ärEnligtsedan år 1917. an-

församlingenvaldarepresentativa,denriksdagen,införsvarig -
Parlamen-styrandeeller någonmonarkeninförinte person.annan

delförutsätt-användgenomgående,inteofta, äntarism är omen
på demo-betecknasskall kunnastyrelseskickning för somettatt

krati.
ansvarigaintehärskandeden/de ärockså. NärgällerMotsatsen

dediktatur.eller Idespotiformnågonråderinför folket genom-av
mellanåtskillnadenverketsjälvaidiktaturema ärtotalitäraförda

maktmakthavande utande utövartotalmakt och ansvar.ansvar -
projek-viahåll;någotoftadäremot annatutkrävsAnsvaret

syndabockar,utpekandeformofta itionsmekanismer somavav
ellermaktsig överharde intedetförtillställsalltså vareansvar

för.rimligthaförutsättaskan ett ansvar

ansvaretHela

påmakt-ansvarförhållandetskulleanalogisig enTillåter enman
iocksåtillämpasochöverföraskunnadiktatur-demokratiskala

kvin-isär,gårochmakthistoria. Ju merkvinnornas ansvarmer
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ställs till för det de inte har makt desto skullenor över,ansvar mer
de förhållanden de tvingas leva under kunna definieras i politiska

diktatur, alldelestermer vilka förhållandenoavsett råderav som
för den manliga befolkningen.

Men det också alldeles tydligtär den svenska l900-talshisto-att
rien utveckling ökad demokratisering i denna be-rymmer en av
märkelse också för kvinnorna. Kvinnorna visserligen fortfar-tar
ande det dubbla eller så vill hela i bådeansvaretom man pro-- -
duktion och reproduktion. Men förändringar har hu-stora ägt rum,
vudsakligen på första,två det ochsätt: staten/sam-attena, genom
hället började för reproduktionenta samhälleligtansvar som an-
svarsområde, utveckling blygsam börjantar med moder-en som en
skapsförsäkringen 1931 och så småningom utvecklas vidare, fram-
för allt efter andra världskriget.

Den andra delen innebär ökat ansvarstagande frånett männens
sida, så de inte längre står bara för halvaatt produktio-ansvaret,

också del i förutan reproduktionen,tar ansvaretnen, omsorgen
barnen. Detta kommer långt efter det samhälleligaom ansvarstag-

andet och finns fortfarande institutionaliserat möjlig-snarast som
het krav frånän och med 1974 års föräldraförsäkring. Mensom
den politiska utvecklingen föregås och åtföljs påfallande för-av en
ändring i fademaspå praktiska delaktighet ochsynen ansvarstag-
ande i barnen. Fortfarande kan dock tillspet-omsorgen om man -

formulerat föreställningensat möta föräldraskapatt ärmannens-
möjlighet medan kvinnans måste.är etten
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maktkön ochkringföreställningar -

passivaoch denaktiveDen mannen

kringföreställningarkvinnan -

historienimaktochkön

ÅSA BERGENHEIM

vadochmanligtvadbeskrivningar äruråldrigafinnsDet somav
tillknutitsvanligtvisharkönetmanligakvinnligt. Detärsom

kvinnlig-medanaktivitet,ochtorrhethöger,himmel,liv,värme,
passivitet.ochfukighetjord,död,kyla, vänster,förhar ståtthet

olikailevt vidarekvinnligt harmanligt ochpolariseringDenna av
reli-filosofisk,iklättsden harochgång,historiensformer genom

detmellanförhållandetIbland hardräkt.vetenskapligellergiös
andraochantagonistiskt,uppfattatskvinnligaoch detmanliga som

fallbådakomplementär. Ibeskrivitsharrelationenhargånger som
manliga,underordnat detuppfattatskvinnligadock dethar som

mänskligheten.förutgjortharoch normmannen
varieratharevig, överdock intekönen utanSanningen ärom

for-harkvinnligtmanligt ochvadBilden ärtid och somavrum.
grundenikanochsammanhang,historisktiett ensomsesmats

skapasKvinnanochkonstruktion. Mannensocialkulturell och ge-
kul-vetenskap,religion,politik,ekonomi,mellansamspelettnom

och idéer.tur
grundläggandemed vissaförknippatskönentider haralla egen-I

posi-uppgifter ocholikaochkvinnoranvisat mänharskaper som
infly-ochmakthaftharEftersomsamhället. mänitioner mer

domine-egenskaperkönensåsikterocksåtande har männens om
kapacitet,intellektuellfrågaikvinnligatypiskt t.ex.Detrat. om

ofta harolikabeskrivits på sätt,moral harochkreativitet re-men
biologin.kvinnligadenteorierpågrundats omsonemangen

grund förharmellan könen utgöraskillnader ansettsKroppsliga
ochbarnföda nä-förmågakvinnorsoch attolikheter,själsliga ge

iplatssjälvklarakvinnansidéerförgrundutgjortring har sam-om
hället.

ti-manligtkvinnligt ochkringdåharHur resonerat genomman
ochkönkonstruktionenmellansambanddet någotFinnsderna av
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kvinnan ställning i samhället Låt göra denoss en resa genom
europeiska historien.

Antiken hyllade hierarkin

I alla kända samhällen har kvinnan varit eller mindre under-mer
ordnad Vi känner alltså inte till något renodlat matriar-mannen.
kat. Men detta utesluter inte det kan ha funnitsatt ting-en annan

ordning, och det betyder inte heller kvinnans underordningens att
given.är Mycket tydernaturen på det har funnits samhällenav att

där kvinnorna visserligen inte haft den totala makten, dockmen
stark ställning och mycket inflytande.ett deI äldsta kändaen stort

samhällena hade sannolikt kvinnorna bestämmanderätt frukt-över
samhet och barn, och de religiösa föreställningarna dominerades av
gudinnor i många skepnader. Moderskapet centralt i kultur ochvar
religion, och fruktbarhetsgudinnor tycks ha stått de manligaöver
gudagestaltema. Vi har små frånsett stenåldern, iblandstatyetter

20000 år gamla,än med svällande fyllda bröst ochmer vid-mage,
sköte. Det bilderöppet fruktbarheten.är Venus från Willen-av

dorff, den egyptiska denNut, sumeriska Inanna, den babyloniska
Ishtar alla de varianterär den gudinnan. Men alltstoraav om-
detta vi egentligen mycket lite,vet och det heller inte dennaär
kvinnobild förs vidare historien. Om vi skall sökasom röt-genom

till våra föreställningarterna manligt och kvinnligt får viom
längre fram i historien. Låt börja i antikens Aten.oss

denI grekiska kulturen hyllades på 300-talet det rationella och
andliga, och i till detta stod kroppenmotsats och sinnevärlden.
Kroppen själens fängelse,är Platon. För nå självförverkli-attsa
gande måste människan frigöra sig från kroppens behov. be-Detta
tydde inte hyllade asketiskatt livshållning. Den idealaman en
människan har uppnått harmoni till kropp och själ, balansen som

henne till delgör den kosmiska ordningen. Men det råderen av att
harmoni innebär inte det råder jämbördigt förhållande.att ett En
tydlig hierarki förutsättningär för balans skall råda.attsnarare en
Kroppen underordnad själen.är

Enligt den grekiska tankevärlden kvinnansär oförenlignatur
med civilisation. Kvinnan liknades vid domesticerat djurett som
visserligen kunde till samhällets krav grundläg-anpassas men vars
gande instinkter stod i motsättning till kultur. Hon medanär natur
han kultur, hon kroppär medan hanär ande.är Normen för män-
niskan och symbol för den fulländade människanvar en man, var
den starka och sköna manskroppen. Kvinnan betraktades tillsom
sin underlägsennatur Dessa föreställningar kring könenmannen.
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dedet fannstänkandet,antika grekiskadominerade det sommen
kvinnormenadeuppfattning. Platondelvis attannanvar av en

samma fostrandärför bör fådelika, ochoch i grundenmän är att
dockutgångspunktsamhället.i Hansmöjligheter äroch ettsamma

överklas-egentligen baradetsamhälle ochstarkt hierarkiskt är om
samtidigt kvinnorPlatontalar.kvinnor han Men attmenarsens

flesta aldrig kommerdevilketunderlägsnaändå attgörmän, attär
ifrånkvinnan långtbildnivå.till Hans ärnå enty-männens avupp

medtankar helthansoch i vissadig överensstämmertexter
inga kvinnor,från börjanfannsskapelsenkvinnosyn. Isamtidens

huravgjordesderas ödeochmänniskorallahan, män avvarmenar
intellekt tillanvände sittkänslor.sina Mänkunde hanterade som

återvända tilldödenfick efteroch känslordrifter ettöverstyraatt
sitt känslolivlätbland stjärnorna. Deevigt liv styra, som varsom

alltså,kvinnor. Kvinnanåterföddesirrationella, ärfega och som
underlägsenhetmänniska och hennesdegenereradenligt Platon, en

känslorbunden till sinahon än män.beror på äratt mer

värmeteoriAristoteles

kvinnansförklaringen tillvetenskapligasystematiskaförstaDen
Aristoteles,filosofentidvidframladesunderlägsenhet avsamma

fort-teorierbiologiskapå äldresinabygger omresonemangsom
denteorierEnligt dessafosterutveckling. ärochplantning mannen

ocherbjuder Växtplatsendastmedan kvinnan nä-liv,alstrarsom
livetskaparaktiva säd spermasäd. Mannensförring mannens

menstruationsblodmotsvarighetkvinnans ärmedanoch själen,
AristotelesEnligttill fostrets kropp.höjd bidrarsinoch påpassivt

utveckling. Juprincipen för djurensfundamentaladenvärmeär
Föreställ-utvecklas det.högredestoalstra,djur kanvänne ettmer

mindre perfektdärföroch ärkallarekvinnorningen mänänäratt
sin säd ihar planteratbiologi.Aristoteles Närcentral i mannen

vil-alstras,blod. Vänneförst hjärtatkvinnan, bildas avomgessom
vit ochuppnådet kommerochblodet i rörelseket attsätter en

ochIivsvätska,skummandeVit ochskummande form. är mannens
kommeralstrastillräckligt medpojke. inteblir Om värmedet en

Iivsvätska,kvinnansBlodblodkaraktär.behålla sinblodet äratt
mindrekvinnanBristenflicka.blir alltså göroch det värmeen

kroppsligt.själsligt Honsåväl äroch än ensommannen,svagare
dela denAristoteles tycksdefektmänniska,ofullgången man.en

könenstänkandetdominerakomuppfattning runtattsom senare
igrundkönfinnsegentligen baradetnämligenbiologi, ettatt men

inverte-blir: Kvinnanslutsatsvarianter. Hans ärspegelvända en
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rad och ofullbordad avvikelse från den mänskligaman, en normen
och därför i grunden missbildning.en

Aristoteles utgår från människan politicon, honäratt ett z00n
skapad för leva tillsammans medär andra. Den primäraatt gemen-

skapen hushållet oikos, patriarkaliskär enhet därsträngten
kvinnor, barn och slavar i olika grad och olika underord-sätt är
nade oikos harUr polis utvecklatsmän. och denstatenvuxna
domineras de fria och kvinnorMän olikamännen. är naturenav av
och skall därför ha olika ställning i samhället. Kvinnan har visser-
ligen förnuft, det passivt och hon låter lätt känslornaär tamen
överhand. alltså inteHon lämpad makt. berömdaär Denutövaatt
atenska demokratin också i realiteten något bara berördevar som

och kvinnan saknade i alla ekonomiska, politis-stort settmannen,
ka och juridiska rättigheter. Mycket giftes hon bort medung en
äldre hon blev bamhustru uppgift föda barn åtattman, en vars var
sin herre. ansågsDetta helt i enlighet med kvinnans natur,vara

graviditeter kunde hon bli sjuk. Den åldersskillnaden iutan stora
äktenskapet gjorde den atenska kvinnan automatiskt underordnad.

Äktenskapethon sin farsFörst ägodel, sedan sin makes.var var en
affärstransaktion och hade inget med kärlek eller erotik göra.att
Man och hustru hade inget och de levde liv.gemensamt separata

deltog i det offentligaMannen livet, medan kvinnan isolerades i
hemmet. Innanför hemmets fyra hade hon dock vissväggar sta-en

hon ledde hushållsarbetet och ansvarade för barnen.tus,
hushållet basen för detAtt atenska samhället hade be-storvar

tydelse för kvinnornas situation. samhällen därI släkten eller ätten
det primära finns ofta för kvinnors själv-är störreett utrymme

ständighet i kulturer där kämfamiljen den sociala ochän utgör
ekonomiska grunden. Aten släkttillhörighetenI inte alls likavar
viktig familjen och medborgarskapet, vilket förreserveratsom var
fria med atenska föräldrar. Det vikt barnenmän yttersta attvar av

legitima arvingar och därför sigpå förstaten tog ansvaret attvar
reglera de fria kvinnornas sexualitet. Otrogna hustrur bestraffades
mycket hårt och kvinnor blivit våldtagna paradoxaltutsattessom

för straff. hade helt andraMännen regler följa;attnog samma
könslig njutning sökte de hos prostituerade och äkta kärlek sökte
de hos varandra. Homoerotiken ingick i grekemasgärna strävan
efter harmoni och förädling, och därför den viktig del ivar en upp-
fostran Sexualitet inte något skulle förenamän.av unga var som
människor i ömsesidighet och handlingutanengagemang, en som

utförde på En kunde därför baraatenareen person en annan. vuxen
ha legitima sexuella förhållanden med socialt och politiskt under-
lägsna kundeGärna det fri detpersoner. vara en yngre man; gav
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och makt--föreställningar kring kön

handlarnjutningen.den erotiska Detvärdighetegentligen störst
användaunderordning,och män-rätten attöver- en annanomom

niskas kropp.
kvinnobild. Iocksåatenska kulturendenMen rymmer en annan

och beslutsammastarkatecknasgrekiska dramatdet porträtt av
detta förenasAntigone kanLysistrate, HurMedea,kvinnor -

grekiskakvinnan detoch underlägsna Idenmed bilden svagaav
priva-relationen mellan detkonfliktfylldaofta denskildrasdramat

konfliktipolis. Familjeband kommeroffentligadetoikos ochta
får konsekvenserstatsangelägenheterochbeslutmed politiska

kvinnogestalterstarkasfären.in i den privata Ilångt per-scenens
offentliga,detdet privata ochmellanmotsättningensonifieras

lojalitetslits mellanKvinnornaoch detgamlamellan det motnya.
för-lejoninnorväljerfamiljen. Deoch lojalitet attmotstaten som

värld.grunden derasioikos, ärsomsvara

ochAdam Eva

ochsanningen,den endaverkligheten längeAristoteles bild varav
demhans lära.byggde vidare på Envetenskapsmänmånga av var

och hansårhundradet efter Kristus,andraunderlevdeGalenos, som
i år.västerländska tänkandet 1500dominerade detläramedicinska

Även och vi-mellan könen,intresserad skillnadenGalenos avvar
Galenosfortplantningen.teorierAristotelesdareutvecklade om

säd.kvinnlig Denochmanligfinns bådedetfastslog att enen
ochmenade han,manliga,underlägsen dendocksädenkvinnliga är

vetenskapligt.Aristoteles Ut-förklarade han dettaskillnad fråntill
ochdel,isäd bildas kroppenskvinnlig vänstragångpunkten attvar

människokroppensidanTill denhögra.manlig säd i den vänstra av
blodetochblod, medan detkalltochkommer orent renavarma
produ-blodet kommersidan.högra Dettill den attkommer orena

frånfår näringmanliga sädenmedan denkvinnlig säd,defektcera
detGalenos blirperfekt. Enligtdärför blirochblodoch varmtrent

med sädkombinerastestikelsäd frånflicka vänstranär mannensen
testikel.inverterade Närochförkrymptafrån kvinnas vänstra,

förtillräckligtsidan denhögrafrån densäden kommer är attvarm
infly-fåteorier kornpojke.skall bli Dessaavkomman stortatten

lång tid.tande under
i ochkristendomenetableras Europa300-taletUnder en ny era

mellan detperiodmedeltiden,ofta talaVi brukarinleds. enom
delskring kön byggerFöreställningarnaoch detgamla nunya.

dels kristetmänniskan,ochkosmos,bildaristotelisk naturenaven
underordnadekvinnor måsteBevisen forreligiösa axiom. att vara
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fann de kristna teologernamän i Bibeln, främst i berättelserna om
Adam och Eva. Viktiga teologiska frågor kvinnan Gudsärvar: av-
bild Har kvinnan själ denI teologiska debatten kan vi urskiljaen

olika ståndpunkter. Enligt den förstatre har kvinnan ingen själ och
hon inte Guds avbild.är Det Gud skapade till sinvar en man som
avbild, inte kvinna. Kvinnan skapades revben, ochen av mannens

alltså mindre fullkomligär han. Enligt denän andra ståndpunkten
kvinnan bara Guds avbildär hon blir För attom som en man. man-

skall frälsningnå måste han bli levande ande, Adamnen en en
fore syndafallet. Kvinnan kommer från och for fåattmannen,
frälsning måste hon först återvända till sitt rationel-Detursprung.
la, aktiva, andliga kommer då dominera det emotionella,att över
passiva och kroppsliga. därefterFörst kan den levande anden ut-
vecklas. Båda dessa ståndpunkter bygger alltså på den andra Bi-av
belns två skapelseberättelser 1 Mos 2:4-25.

Enligt den tredje ståndpunkten har kvinnan visserligen skapats
med själ, den underlägsen denär manliga. Att kvinnan ska-en men
pades revben symbol för derasär oupplösligaav mannens en sam-
hörighet, det visar också kvinnan sekundär i förhållandeärattmen
till uppfattningDenna finner bland hos Augusti-mannen. annat

den tidigaste medeltidens kyrkofåder. Augustinus byggernus, en av
sitt denpå första Bibelns två skapelseberättelser 1resonemang av
Mos 1:1-2:3, enligt vilken Gud skapade och kvinnanmannen
samtidigt. Människan skapad till Guds avbildär och detta gäller
både och kvinnan. Men kvinnans kroppsligamannen ärnatur ett
hinder för andlig utveckling och rationellt förnuft, vilket visas av
det faktum Eva lät sig luras Adamatt lät sig inte luras,av ormen.
framhåller Augustinus, frukten på grund sin kärlekutan tillav av
Eva. För sin olydnad, sin falskhet och sitt oförnuft straffades
kvinnan hårt Gud, och straffet i sig påminnelseär hennesav en om
ofullkomlighet.-Kvinnans andliga existens sålunda beroendeär av
relationen till kvinnan Guds avbild endastär äkten-en man; genom
skapets band.

Thomas Aquino, högmedeltidens främste kristne teolog, ba-av
serade på 1200-talet till del sin bibeltolkning på Aristotelesstor
tänkande. Thomas hävdade i aristotelisk anda kvinnan visserli-att

vanskaptär hon ändå ingår i Guds plan.att Hongen en man, men
skapades nämligen för till hjälp i fortplantningen,att vara mannen
i de flesta andra sammanhang skulle dock tillen annan man vara

hjälp. detstörre När gäller högre livsuppgifter, det intellektu-som
ella arbetet, kan inte kvinnan delaktig. kristnaDe teologernavara
fann alltså många bevis för kvinnan måste ledas kontrolle-att och

Inför Gud alla lika mycketär värda, menade Thomas, iras. men
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jordelivet måste vi inrätta i hierarki. sålundaDet ärnaturensoss en
självklarhet samhället skall män.styrasatt av

Kristendom och jungfruideal

Med den följde kvinnoideal jungfrun.Maria,tron ett nyttnya -
Bibelns författare fördömde inte sexualitet, i den grekiska tra-men
ditionen stod det kroppsliga i motsättning till det andliga och
denna föreställning levde stark också bland den urkristna kyrkans
människor. Icke-kroppslighet förutsättning försågs andlig-som en
het, celibat blev kristna jungfruoch asketism ideal. Attsamt vara

fördet högsta idealet kvinna i medeltidens kristna tanke-var en
värld, och vördade den kvinna avstånd från sin kropptogman som

förmån Jungfruntill för sin själ. symbol för den intakta helhet-var
och mödomshinnan sågs Guds sigill. Menstruation,etten som gra-

viditet och barnafödande den förbannelse Gud hade lagt påvar
kvinnan straff för syndafallet. det hela långt ifrånMensom var

skapat sexualiteten gjort tillenkelt. Gud hade och denäven en
Äktenskapetmänskligt liv. därförnödvändig del sågs ettsomav

aktningsvärt alternativ till kyskheten, för den inte klaradesom ce-
villkor. Jungfruskapet mycket få förunnat,libatets var men som

viktig uppgift fylla,gift hade kvinnan ändå nämligen moder-atten
skapet.

kristna religionen innebar inte bara kroppsförnekelse ochDen
syndastraff. medeltidens kvinnor kunde klosterlivethot Förom er-

bildning självständighet. Kvinnorsbjuda kvinnogemenskap, och
möjligheter skaffa sig högre lärdom mycket begrän-att var annars

frånsade eftersom de utestängda såväl katedralskolorna somvar
innebarCelibatet inte de måste förneka sin kroppuniversiteten. att

abedissan Hildegard Bingen,och sina naturliga behov. lärdaDen av
högmedeltidens gestalter, framhöll för sinastörstaen av nunnor

den väldoft-vikten vårda sin kropp och så vacker ochgöraattav
själens och boning,ande möjligt. goda vackraKroppen ärsom

Hildegard, gick därmed till tidens rådandeoch motangrepp upp-sa
i sigfattning. henne könslivet något Guds gåva tillFör gott,var en

människan, hon själv hade valt leva iäven attsom nunnaom av-
samtids uppfattning kvin-hållsamhet. Hildegard delade sin attom

till skillnad från Thomasoch olikamän är naturen,av men avnor
Aquino könen lika mycket värda både jordenansåg hon äratt

i himmelen.och
för kvinnor kristendomen, inteMycket talar gärna emotatt tog

budskapet höjde kvinnans påminst i Norden. kristnaDet status
flera värde inför Gudoch hennesätt, som mannen.gav samma
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Jungfru Maria blev framträdande gestalt i den gudomliga hierar-en
kvinnor blev legender kvinnligakin, och för medeltidens om mar-

kristna äktenska-helgon viktiga inspirationskällor.och Dettyrer
samtycke och tvångsäktenskap för-byggde båda parterspet

möjlig-hade emellertid de kvinnorna småbjöds. praktikenI unga
äktenskap in-vilja, särskilt för dem vilkasheter fadernsatt trotsa

sammanfordes. äktenskapetjordegendomar lnebar att stora var
ställning hade hem-ekonomiska och sociala tryggad; honkvinnans

efter barnen. stämde välgift, giftorätt i boet och Dettaarvsrätt
enligt vilken äktenskapet höjdekristna ideologin,med denöverens

Även retorikenjungfrun hyllades i den kristnavärde.kvinnans om
bräcklig. tillvaro väl-ställning i samhället Nunnanshennes varvar

för ogifta kvinnor utanförhade högordnad och hon status, menen
oäktaSamtidigt blev vissa barnförsämrades villkoren.klostren

arvsordningen.heltoch uteslöts ur
yrkesarbe-under medeltidenmånga kvinnorFörvånansvärt var

Enligtolika yrkesområdenspridningentande och över stor.var
strikt åtskildakvinnor och haskulleden ideologiska männormen

kvinnorreserverade for ochvissa yrkensysslor, män ute-varvar
arbetskraft dock så viktigKvinnorsfrån vissa skrån.stängda var

striktomöjligt upprätthållaoftadet i praktiken attatt envar
under medeltidenarbetsdelning.könsmässig Europa utpräg-ettvar
få kvinnornaendast någrasamhälle, ochlat procentagrart av var

döma möjlig-kvinnorna allthadestadsbor. städernaI störreattav
kvinnligalandsbygden.försörjning på Denheter till än ar-egen

arbets-den manliga; kvinnligdock mindre värdbetskraften änvar
tjänadekonjunkturkänslig manlig ochkraft än män unge-var mer

kvinnor.fär dubbelt så mycket som
rättshandlings-visar kvinnansnordiska lagtexterMedeltida att

alltidbegränsad. omyndig och hadeförmåga mycket Hon varvar
inför tinget fördeförmyndare. Det var mannen somen man som

bestraffaefter omdömeoch han hadekvinnans talan, rätt att eget
ärvdehade visserligenkroppsligen.henne Döttrar arvsrätt men

för kvinnor rådaoch möjligheternahälftenbara sönerna, attmot
Egentligen det först änkasmå.egendomöver envar somvar

ekonomisk självständighet, medanvisskvinna kunde uppnå en
skikten hade svårast hävda sinkvinnor de lägstaogifta rätt.attur

och erotik iRomantik Europa

den höviskafrån dessa förhållandenfascinerande undantagEtt var
SpanienSydfrankrike ochuppstod i det feodalakulturen, norrasom

exceptionelltdetta område hadeKvinnorna ipå IIOO-talet. en
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stark ställning; de hade fritt diponera sin egendomarvsrätt, rätt att
och ekonomiska transaktioner. Primogenituren,rätt göraatt som
innebar hela gick till det först födda barnet, innebaratt arvet att
många kvinnor förfogade egendomar och avsevärdöver stora en
förmögenhet. 1100-talet också korstågens och de många ochvar
långa krigens period. börd gick i strid lämnadesNär utmannen av
godset i hustruns hand, och hon fungerade arbetsledare, förval-som

frånvaro.och vasall i sin kvinnor drev oftaDessa verk-tare mans
samheten med kapacitet. kunniga i läsning, skrivningDestor var
och räkning och besatt inte sällan avsevärd kulturell bildning.en
Till dessa gods kom trubadurer, konstnärer och hit kompoeter;
också blivit lottlösa i arvskifte alla för sökamän attunga som -
lyckan hos godsets härskarinna. kallades laHon Dame och var

Tillhovets medelpunkt. hennes skrevs brinnande kärleksdikterära
besjöng skönhet och älskvärdhet.hennes gälldeDet attsom upp-

vakta henne och dyrka henne åtminstone uppåt ivägsom en-
karriären. egenartade miljöer upphöjdes traditionelltdessa detI

och besjöng skönheten,kvinnliga till känslan och natu-mannorm
människan.förädladeren som

kärlek sak och sexualitetkristendomen någotFör annat,var en
i högsta grad erotisk. frivil-den höviska kärleken Denvar varmen

oftalig, sexuell och inte manligt dominerad denäven om var-
Eftersom tillämpade primogenitur ochstarkt hierarkisk. man

barnens legitimitet inte särskilt viktig.kvinnorna hade arvsrätt var
användas i kampen jorden. beja-Oäkta barn kunde också Attom

försin sexualitet därför dessa kvinnor förmodligen ingenka var
omöjlighet. Eftervärlden har tvistat huruvida det i praktikenom

fråga sexuella förbindelser eller den erotiska passionenomvar om
det med den saken såinskränkte sig till ord och Hur änton. var var

och erotik helt visst den kyrkanpå kärlek änen annan somsynen
föreskrev.

förstås överklassnöje, ochriddarromantiken baraMen ettvar
varaktigt friare. slutet 1200-taletden gjorde inte kvinnan Mot av

föreföll den löjlig lockande och den ebbade Närän snart ut.mer
förde till södra Frankrike fickjakten på kättare påvens trupper tu-

livet till. höviska befann sigsentals människor kulturenDensätta
utanför kunde och resultatet blev helalångt det accepteras attsom

förområdet fördömdes. Samtidigt fick det feodala vikasystemet en
penningekonomi. flyttades långsamtbegynnande Europas centrum

landsbygden till de italienska städerna.från den franska
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Vetenskapemas gryning

Italien motsvarighet tillsaknade den mäktiga franska adelsklassen,
här låg makten hos de bankirfamiljema och i denna merkan-stora
tila överklassmiljö fanns ingen plats för starka kvinnor. Kvinnan
blev prydnad, bamaföderska och pikant inslag i umgäng-etten en
eslivet. uppgift behaga, charmHennes hennes viktigasteattvar var
egenskap giftaoch målet sig med furste och förgyllaattvar en
hans hov. Vid de italienska furstehusen uppstod så den höviska kul-

den starkt förändrad. erotiskaDenturen nytt, tonenvarmen
hade dämpats och kärleken hade avsexualiserats. kvinnaDen som
dyrkades inte längre kött och blod, eteriskutanavvar en oupp-

Verklighetennåelig änglagestalt. såg annorlunda kvinnoföraktetut;
uppenbart och kvinnorna utnyttjades hämningslöst i männensvar

maktintriger.
furstehoven samlades intellektuella och konstnärer för påI att

olika makthavarna och få sin försörjning för-tryggad. Desätt ära
tävlade i frikostighet, nåddegenerösmögna äramecenat storen

Vetenskapen hade högoch berömmelse. och den fickstatus ett
tankestarkt uppsving. gammal människan till skillnadEn attvar -

från universum i miniatyr. Såväl Platon Tho-djuren är ett som-
mikrokosmos,Aquino beskrev människan i sigettsommas av som

Allt i mening andligt; stigerbär hela skapelsen. någonär naturen
fulländning, från him-allt högre grad på marken tillmot stenarav

alkemin, föregångare till kemi,melska Enligt våra tiders ärväsen.
innehåller dessutom förädlingsmöjlighetallt skapat levande och en

transformeras till perfektion.det kan högre gradgör att avsom
människan mikrokosmosAlkemisterna menade detäratt ett av

skapades kosmos,hon skapades denFörst är störstaav. som av
skapades markens stoft ochvärldar. Sedan han så-ärmannen av

hela skapelsen. Sist kvinnanlunda mikrokosmos skapadesett av av
hon därför bara mikrokosmosrevben och är ettmannens av man-

i sig skapelsens avbild, medan kvinnan avbildMannen är ärnen. en
avbild. Liksom Aristoteles såg alltså alkemistemaav en mannen

den fulländade formen, skapelsens Genomväsen. attsom sanna
tillföra intensiv kan det manliga kvinnliga,hetta detöversegra

inverterade könsorganen kvin-hettan driver de kroppen ochut ur
transformeras till en man.nan

fortplantningen bygger Aristoteles teorier.Alkemins bild påav
skapar livet och kvinnan bidrar inte med någotDet är mannen som

vitalt ialstringsprocessen. Paracelsus, 1500-talets storaen av na-
till och med han hade skapaturñlosofer, hävdade lyckatsatt en
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människa i glasbehållare, inblandning kvinna. Menutanen av en
något felgår det ändå kvinnan bär skulden. Mannensärom som

säd perfekt och avkomman defekt måste det bero på nå-är ärom
fel i kvinnans livmoder, där säden har placerats.got

Samtidigt alkemin blomstrade vetenskap påsom var en annan
frammarsch, nämligen anatomin. viktig fråga forEn dessa tidiga

huruvida kvinnan producerade säd eller inte. Deanatomer var
flesta hänvisade till Galenos och hävdade kvinnan visserligenatt
producerade säd, den underlägsen och bara bi-attmen var mannens
drog till fostrets kropp. Under 1500-talet blev dissektioner vanli-

och efterhand fick filosofiska-teologiska sanningar vika förgare,
teorier baserades på anatomiska studier människo-som mer av
kroppen. den religiösa traditionen djuptMen rotad. Andreasvar
Vesalius imponerande och nydanande anatomiska bilder baserades

förutsättningslösapå och studier. han byggde ändåMennoggranna
vidare auktoriteterpå gamla och ovedersägligt axiomett attvar
kvinnans underlägsna säd formades blod. skulle dröjaDetorentav
ända innantill 1700-talet Aristoteles och Galenos teorier fick
vika.

Kopulera med Djävulen

under denna tidockså häxprocessemaDet fart. Para-sattevar som
till häxväsendetcelsus fann grunden i kvinnors underlägsenhet. För

kunna skapa måste de stjäla manlig säd och använda dess kraft.att
Kvinnans brist förnuft dockpå den skapande kraftengör att per-

ond. liknandeoch blir En bild får vi från teologema: kvin-verteras
underlägsenhet hon tillgriper ondska for få makt.gör att attnans

Hennes-köttsliga liderlighet hon villig kopulera medgör äratt att
djävulen, överför han sin ondskefulla kraftoch under denna akt i
henne så hon blir hans medhjälpare.att

inkvisitorerDet inte bara fanatiska delade dennavar som upp-
fattning. jakt på och i denna jaktHäxprocessema Satan,var en
deltog såväl katoliker. Båda sidor häxfebernprotestanter som gav

teologisk sanktion, och i de katekeser skrevs Martinen som av
Luther respektive jesuitmunken Canisius nämdes DjävulenPetrus
oftare Flera tänkareJesus. tidens och vetenskapsmänän storaav

aktiva häxbekämpare. Francis brukar kallas denBacon,var som
moderna vetenskapens fader, bistod på 1600-talet den engelske
kungen i dennes intensiva häxjakt.James I övertygadBacon var

häxoma inne med hemlig kunskapatt satt naturen,om en om som
det för kommavetenskapen viktigt åt. Människan skulleattvar nu
återta herraväldet och utnyttja dess rikedomar. Sedanöver naturen
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urminnes tider hade liknats vid kvinna, den livgivandenaturen en
naturuppfattningModer Jord. denna stämde inte medMen överens

den tidens exploateringsbehov. Bilden dennaturennya av som
fick vika för metafor,goda modern så Kaos.naturenen annan som

förOkontrollerad hot människan, honutgör naturen ett men om
hon mänskligheten tilltämjs och betvingas kan Kampenvara gagn.

blev kamp kvinnan. mänsklighetens tjänstImotmot naturen en
alla medel tillåtna, och brann bålen.Europaövervar

Martin Luther hade höjt den gifta kvinnans status attgenom
värde och förkasta celibatet.framhålla äktenskapets För protes-

jungfrun ideala kvinnan,inte den ochHustruntanterna utanvar
Äktenskapet skulle bygga ömsesidig respekt, samarbeteModern.

hustrun skulle ändå lyda sin make såoch gemensamt ansvar, men
Luther förkastade celibatet idealPaulus hade sagt. som mensom

i sig syndigt,samtidigt könsligthan menade umgänge ävenatt var
Utomäktenskapligt könsumgänge bestraffadesinom äktenskapet.

dödsstraff.flera länder belades äktenskapsbrott medoch isträngt,
betraktades omoralisk, eftersom denkatolska kyrkanDen som

samtidigt såg mellan fingrarna otill-uppmuntrade celibat men
könsförbindelser såväl bland prästerskapet folket.börliga Densom

gick sålundaprotestantiska lärans etablering hand i hand med kam-
osedlighet.motpen

innehåller poli-protestantiska reformationen också tydligaDen
nationalstaternas konsolide-den blev led itiska element och ett

behov kontrollera den enskilda männi-ring. fickStaten större att
kyrkan viktig uppgift. Sverige rörde påskan och här fick Ien

målen i häradsrättema just sedlighets-del1600-talet stor aven
ofta den kvinnliga brot-lades påbrott. Det större ansvaret parten,

hade uppdagat hennes växande ochhade kansketet genom mage
ankla-sålunda ställd tvivel. Många kvinnorhennes skuld utomvar

barnamord, brott bestraffades med dö-gades dessutom för ett som
skulle kvinnanbamamordsedikt den anklagadeden. Enligt 1655 års

och förhållanden gällde häxoma.bevisa sin oskuld, De somsamma
oftahäxeri påfallande änkor, medan detanklagades för mestvar

anklagades för sakkvinnor barnamord.ogifta Ensom varvar unga
kontroll, vil-de levde utanför direkt manligdock engemensam -

misstänksamhet.ket väckte stor
degraderades Jungfru Maria från sin platsprotestantismenMed

och ofta starkavid sidan treenigheten martyrerna, som varav
tillbedjas. Kvinnan uteslöts heltskulle inte längrekvinnogestalter,

protestantiska reformationen fickgudomligas sfär.från det Den
postitivaoch konsekvenser för kvinnorna, ochalltså både negativa

26



kön och maktföreställningar kring --

kvinnor på hand kon-få europeiskai praktiken det som egenvar
från katolicismen.verterade

uppsving förockså betydandedenna tid skerUnder veten-ett
revolutionen.den vetenskapligabrukar kallasskapen, perioden

domi-för den på vetenskapgrunden läggsDet är somsynnu som
ochnyttig, objektivvetenskapenidag, nämligenän ra-somnerar

Francisförgrundsgestaltema vid sidan Bacontionell. ärEn avav
åtskill-klarfilosofen René Descartesden franske Descartes. gör en
känsla,förnuft ochliksom mellanoch materia,nad mellan ande

Bådehinder för kunskap.känslolivetochoch han kroppen somser
ratio-möjligheter tänkaprinciphar ioch kvinnor attmän samma

känslolivetvid kroppen,binder kvinnanmoderskapetnellt, men
deti praktiken från nåoch hindrar henneindividuella,och det att

sindärför välja mellanKvinnan måsteförnuftet. natursannarena
varitmedeltiden hade kvinnorliv. Alltsedanintellektuelltoch ett

deutestängdes de också frånuniversiteten. Nuutestängda från nya
sammanslutningar-laboratoriema,sammanhangenvetenskapliga -

akademiema.ochna
utveckladeslivhadeantikenAlltsedan att nyttansett urman

kalla-1600-talet denna såslutetmateria.oorganiserad I ersattesav
enligt vilken detpreformationsteori,teori medepigenetiskade en

från börjanegenskaper finns därstruktur ochkomplexalivetsnya
barafosterstadiet. Frågani storlek underoch endast växer omvar

form kvinnligtligger dold i någonminiatyrvarelse ägg,denna av
säden.i den manligakunde tyda på, ellerstudier hönsäggvilket av

manligaför första gångeni mikroskopet1690-talet såg sä-På man
hadehävdade deVissa forskarespennatozoer.desceller, att upp-

iminiatyrmänniska, homunculus,färdigtäckt spermatozoensen
sanningenbevis den gamlapåhuvud. Detta attetttogs man-som

bistår medkvinnan baraliv ochalstrarden attär somnen ensam
vetenskaplig dignitet idénoch näring. TeorinVäxtplats engav

domineraoch den komöverlägsenhet,det manliga könets attom
1700-taletsekel. sluteti Ivetenskapenmedicinskaden nära ett av

teori,epigenetiskvika fördockfick preformationsteorin en ny
på l800-talet.den finner vi såspår sent sommen av

tydligen ingadet fannslivet förklaras,självakunde ocksåNu
mekanistisk1700-taletUnderunderverk i växtenaturen. en

materia,ande tillförvandlades frånvärldsbild fram och naturen
maskin. Vi påkompliceradtilllevande kvinnokropp ärfrån enen

upplysningens tidevarv.iväg
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Upplysningen

Upplysningsfilosofema menade det mänskliga förnuftet bådeatt
kunde identifiera och förstå och samhällets lagar. Mannaturens tog
avstånd från vidskepelse och auktoritetstro, och formulerade re-
volutionära doktriner mänskliga rättigheter. Gamla sanningarom
ifrågasattes, inklusive föreställningen kvinnans medföddaom un-
derlägsenhet.

Upplysningens människosyn byggde på den engelske 1600-tals-
filosofen John Lockes teori individen födsatt tomom som en
tavla, tabula Personlighetenrasa. och intellektet formas sedan av

Ävende sinnesintryck individen, särskilt i barndomen.mötersom
kvinnor och olikamän är menade John Locke, sånaturen,om av

skall de ha möjlighet utveckla sina anlagatt t.ex.samma genom
utbildning. flestaDe upplysningsfilosofer dock överensvar om
vilka anlag specifikt kvinnliga, nämligen de görsom var som
henne lämplig Hustru och Mor. Det därför inte frågaatt vara var

att kvinnor och skulle ha utbildning,män kvinnorom samma
skulle förberedas för den viktiga uppgiften för barnensatt ansvara
själsliga utveckling. Kvinnan inte underlägsenär påpekademannen,
många, hon bara helt annorlunda varelse.är vissaI avseenden ären
hon till och med överlägsen. Resultatet blev kvinnanattmannen
upphöjdes till högre sfär kärlek och moral, medanen av mannen
fick för samhälle och politik. Dessa tankar finner vi hosansvar
flera upplysningsfilosoferna, inte minst hos Jean Jacques Rous-av
seau.

praktiken fullföljdeI inte upplysningsmännen sina resonemang,
och de lade bara märke till kvinnoförtrycket i andra kulturer. Me-
ningarna delade vilken egentligen kvinnansvar om som var sanna

och i Encyklopedin bilden kvinnannatur motsägelse-ytterstvar av
full. medicinskaDen vetenskapen hade bevisat hon åtminstoneatt

det gällde fortplantningen underlägsen,när och det föreföllvar up-
penbart hennes avskiljde henne från förnuftet.att natur Den upp-
lysta och rationella individen och kvinnanär har inteen man,

del i upplysningsprojektet. denI Encyklopedin,storasamma som
skulle sammanfatta allt mänskligt vetande, bara bidragtvåär är
skrivna kvinnor. För skapa för sig själva i det soci-att utrymmeav
ala och intellektuella livet höll förmögna kvinnor salong, och dessa
salonger blev viktiga miljöer för kultur och vetenskap. salongs-I
värdinnan förenades ideal,två den upplysta individen och den
plikttrogna hustrun.
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förteckenupplysningsprojektet hade manligaMen även om
betydelse för kvinnoemancipationen.fåkorn det på sikt att stor

jämlika. AttackenmänniskorEnligt allaRousseau är naturenav
intolerans och förtryckmaktstrukturer,gamla patriarkalamot

männi-frigörelse, och visionenför kvinnanskunde användas om
kunde gälla kvinnor. Underjämlikhetskovärde, frihet och även

politisk,kvinnor för första gångenrevolutionen krävdefranska
förhopp-jämlikhet. Kvinnornaoch juridiskekonomisk satte stora

frihet, jämlikhet och broder-kamp fortill revolutionensningar
inledande skede. Utbildadeaktiva i dessmycketskap, och de var

diskussionsklub-med i de revolutionärakvinnor gickoch radikala
sida vid sida med sinakvinnor deltog i kampentusentalsbama, och

kvinnor och barn,oktoberdag då 6000den 1789bröder. Berömd är
förtågade till kungen i VersailleNationalgardet,eskorterade utav

rättvisa och bröd.säkerhet,krävaatt
revolutionen inte hade mycketstod det klartMen attattsnart

till den med-Kvinnor hade inte tillträdekämpar.sina kvinnligage
alla,den viktigaste rättighetentalarstolen ochborgerliga när av

gällde den bara Sommaren 1791,hade närmän.erövratsrösträtten,
sin slutliga form, skrev Marie Gouzefickkonstitutionenden nya

krävde fullt med-rättigheter, där honkvinnansDeklarationen om
retorikjämlikhet för kvinnor.politisk Hennesborgarskap och var

grunddokument, Deklara-använda revolutionensgenial; attgenom
det faktumrättigheterna, tydliggjorde honmänskligaför detionen

jämlikhetsideal.inkluderats i revolutionenshadekvinnor aldrigatt
och accepteradetillhörde revolutionens högerfalangMarie Gouze

föranklagadeshändelseutvecklingen. Honinte den våldsamma
i novemberavrättades 1793.royalism och

klassmotsättningarKapitalism och

ideologiskt de idéeri gradrevolutionen vilade högFranska som
ochartikulerats Rousseau,tidigare Jean-Jacquesnågra decennier av

i grundenKvinnan ansågskvinnan.detta gällde påäven varasynen
värd så länge hon hölllika mycketannorlunda än mannen, men -

Paris kvinnorBudskapet tillutanför offentliga livet.sig det var:

gengäld skall dukvinnahar till kvinnan, lNaturen sagt varavar
tempel.gudinna i hemmets

stämningenkvinnofrågan ochdebatteradeskonventetI var
tongi-kvinnornas krav,till stöd forhöjdeshätsk. Vissa röster men

kvinnoförakt från talarstolen.sittbasuneradevande jakobiner ut
menade deochreproduktivaframhöll kvinnors ärMan attansvar
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moraliskt känslomässigt styrda och opålitliga. Dessutomsvaga,
saknar de politiskt medvetande. Kvinnorna hade med sina orimliga
krav ställt till oreda, menade och deras agerande i grundenman, var
riktat revolutionen. Resultatet blev kvinnoklubbarnamot att

förbjödsstängdes, och samtidigt kvinnor organisera sig ochatt
delta i politiska möten.

franska revolutionen banade förDen samhällsklass,vägen en ny
borgerskapet. 1800-talet den förmögnaI Europa borgarklassensär
maktperiod, period industrialisering, kapitaltillväxt ochen av
klassmotsättningar. Bilden 1800-talets borgerliga livsmönsterav -
den goda modern, de välartade barnen och den kärlekav samman-

familjen sig fastsvetsade har i västerländsk kultur. detIetsat-
gamla jordbrukssamhället levde och arbetade och hustru sidaman
vid sida, lika nödvändiga föroch de familjens försörjning. Nuvar
skildes från hemmetproduktionen och familjen. inteDet var

företaglängre föda familjen, istället växteett gemensamt att man-
Varjeförsörjarroll fram. skulle ha hem till-dra sigett attnens man

baka till efter arbetsdagensden slut. hjärtaHemmetstunga var
Modern, och hennes uppgift finnas till hands,Hustrun, attvar

övervaka, inpränta goda seder, på sin och lyssna påvänta man
uppgifthonom. helt enkelt älska.Hennes Men detattvar var en

självuppoffrande kärlekädel och det handlade kärlek full-om, en
ständigt fri från sexuella böjelser. del paradisetsEn oskuld harav
bevarats i kvinnan, ansågs det, och hon asexuell. Medär naturenav

säkerhet teologerna tidigare utmålat kvinnansamma som som
liderlig, slog vetenskapen fastalltigenom den normala kvin-attnu

drifter.fri från köttsligaärnan
Kvinnors olika funktioner ioch samhället betraktadesmäns

resultat lång evolutionär utveckling. Charles Darwinettsom av
samhällemenade högre utvecklas, desto tydligare bliratt ett

skillnaden mellan könen. utveckling framåtMannens går starkt
sinamedan kvinnan, på grund reproduktiva funktioner, stannarav

kvar lägre nivå. Bevis för detta fannpå vetenskapsmännenen
bland idet faktum kvinnans hjärna mindreär änannat att man-

Civilisationen kräver sålunda i den offentligaatt styrnens. mannen
sfären, energimedan kvinnans används för hem familj.och Och,
framhöll i själva verket detta den allra viktigaste uppgif-ärman,

i samhället. Kvinnans därför mjukare och finareväsen ärten än
hennes känslor och hennes moral högre. Menärmannens, renare

samtidigt hon fysiskt och intellektuellt oberäknelig ochär svag,
passiv. Eftersom hon står kan detnärmare ännaturen mannen
dessutom dölja sig mörka djup djurisk liderlighet i hennes väsen.av

hennes renhet skulleFör bestå måste hon hållas under uppsiktatt
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fast hand. måste skyddas från sig själv och sinoch ledas Honav en
uppgift.och detta ärnatur, mannens

Kvinnoemancipation

1800-talet kvinnorörelsen fram, ochUnder andra hälften växteav
juridisk och ekonomisk rättvisa.håll ställdes krav påfrån olika

Även framhölls kvinnan moralisktkvinnorörelseninom som
föroch detta användeshögre stående än argumentsommannen

hävdade såvältill det offentliga livet. Sverigekvinnors tillträde I
hadeAdlersparre kvinnan alldelesEllen SophieKey sär-att ensom
framhäva kvinnansfylla i samhället. Genomskild uppgift attatt

för medel-verka för arbetsmarknadkundesärart separatman en
arbetsmarknad visserligen underord-kvinnor,klassens som varen

Kvinnoemancipationen be-bildad karaktär.ändå hadenad enmen
kvinnosynen,nödvändigtvis hela den borgerligahövde inte utmana

sig mindre provocerande.därigenom Intressantoch den kunde te
uppfattningflesta kvinnorörelsekvinnor sinockså debaseradenog

kvinnanmoralen övertygelsenkvinnligaden höga attomom
köttsliga drifterstyrd Deninte lika mannen. rousseau-somavvar

bådekvinnlig kom alltså användasidénanska särart att somenom
för kvinnoemancipationen.ochmotett argument

in-hade underskott vilketländer iflesta EuropaDe män,ett
möjlighet till försörjning.kvinnor stodnebar många utanatt

nonchaleras vidare och underkunde därför inteKvinnofrågan utan
Sverige kvinnorättsli-hälft genomfördes i radandral800-talets en

symbo-början ställdes inte kravet påTillreformer. rösträtt,enga
kom de engelska kvin-mellan könen.för jämlikhet I Europalen

i petition tillredan 1866bryta vägen, attatt par-genom ennorna
i västvärlden bil-och likakräva allmän Runtlamentet rösträtt. om

bildades Föreningen förrösträttsorganisationer och i Sverigedades
första landet i infördeEuropakvinnlig 1902. Detrösträtt som

Finland följt ochkvinnor 1906, Norge 1913förrösträtt avvar
världskriget försvann dockskugganDanmark 1915. I röst-av

agendan och de engelska, tyska ochden politiskarättsfrågan från
efter krigsslutet fickfick till innan desvenska kvinnorna vänta

infördes intede katolska länderna dockför första gången. Irösta
världskriget.förrän efter andrarösträtt

framsteg inom naturvetenskapen1800-talet gjordesUnder stora
förändra människornas tänka.och detta kom Naturensätt attatt

iledstjäman och hyllade de naturliga elementenblev den mannya
DrysdaleEngland konstaterade läkarenliv. Georgemänskligt l

moraliskt höga de and-djuriska driftema likade1878 äratt som
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liga. farligtDet undertrycka sexualdriften,är menade han, i allaatt
fall för Kvinnans uppgift ståmännen. hansär att närmannen
drift pockar tillfredsställelse.på Under den borgerliga kulturens
fmpolerade jäste prostitution och pornografi. Bilden denyta av
änglalika kvinnan fick konkurrens välkändstereotyp,av en annan
i historien horan, skökan, den dåliga kvinnan. kvinnorörel-Inom-

gick i slutet 1800-talet till hårt dubbelmo-motsen man av angrepp
ralen. kvinnorDet och barn får lida, hävdade ochär som man,
förde därför intensiv kamp för förändra sexuellamännensatten
beteende.

Synen på kvinnans fick från l800-talets mitt stödväsen även
från den medicinska vetenskapen. I för intresset fanns decentrum
reproduktiva och sexualiteten. Man sökte denprocesserna sanna
kvinnligheten, och fann den i livmodern och äggstockama. Liv-
modern betraktades det kontrollerande i kvinnansorganetsom
kropp och den ansågs kopplad till det centralanäravara nervsys-

Rubbningari könsorganen ansågs därför kunna sjukligatemet. ge
reaktioner i hela kroppen. varje kvinnaHos uppträder rubbningar i
cykliska perioder och denna cyklicitet sågs bevis kvin-påettsom

underlägsenhet. Kvinnan alltså biologiskt bräckligsettnans var en
varelse, särskilt känslig hon under menstruation, graviditet,var
amning och klimakterium. därförDet vikt hen-yttersta attvar av

sexualorgan inte för belastning. Att helt under-utsattes extranes
trycka sexuella känslor kom betraktas lika farligtatt som som
ohämmad sexuell utlevelse och resultatet kunde bli lång raden psy-
kiska störningar.

Även andra påfrestningar kunde ödesdigra förtyper av vara en
kvinna. Människan betraktades slutet energisystem, ochettsom
det gäller hushålla med En del kvinnansatt storresurserna. av
energi går till hennes reproduktiva funktioner, vilket innebär att
intellektet utvecklas hos Omvänt gäller ocksåsämre än mannen.

kvinna använder mycket energi till intellektuella aktivi-att om en
kommer hennes reproduktiva förmåga minska.teter Dettaatt re-

blev starkt kvinnor skulle få till-ett argument mot attsonemang
träde till högre utbildning. Neurologiska och psykiatriska skrifter
varnade sålunda för följderna kvinnoemancipationen, ochav men-
talsjukhusen fylldes hysteriska och neuroasteniska kvinnor.av
Vid mitten 1800-talet gynekologin fram, och samtidigtväxteav
utvecklades metoderna inom kirurgi och anestesi. följd dettaEn av
blev riktade sig på angripa roten till det ondaatt attman ge-

kirurgiskt avlägsna klitoris, livmodern eller äggstockama.attnom
Från 1860-talet och fram till sekelskiftet förespråkade ett stort
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läkare kirurgisk behandling psykiska störningarantal europeiska av
hos kvinnor.

Även övergivit den bilden kvinnande flesta hade gamla avom
undermålig, hade denna föreställning förespråkaremoralisktsom

kring sekelskiftet. Sigmund Freud menade människansännu att mo-
raliska förmåga beroende överjaget, den del själenär somav av
kontrollerar driftslivet. Flickors specifika utveckling under tidig

driftskontroll och sublimeringsförrnåga blirbarndom derasgör att
kan utvecklasför pojkar, och överjaget intesämre än samma

det oidipala stadiet med känsla maktPojkar gårsätt. ut ur en av
Flickor blir istället passiva objekt och känneroch ägande. öns-en

utveckling har avgörande betydelse förkan bli ägda. Dennaatt en
fåfänga, avundsjukakvinnans karaktär; hos henneden ärvuxna

framträdande hos och han soci-och opålitlighet ärän mannenmer
moraliskt starkare henne.alt och än

Sigmund Freud formas kulturen sublimerad sexuellEnligt av
därför första skapadcivilisationen i handenergi och är män.av

han för människan ochLiksom Aristoteles ser mannen som norm
inte kvin-kvinnan ofullständig Freud dock attman. ansersom en

underlägsenhet medfödd, den bottnar imoraliska är utan attnans
och intellekt.förtryck kvinnans sexualitet Menkulturelltett av

frigörelse;han förespråkar kvinnans sexuelladetta innebär inte att
undertryckandet kvinnans sexualitetiställethan äratt av enmenar

nödvändighet.samhällelig

dekadensFrån sundhet till

möjligtsekelskiftets fanns stark övertygelse detKring äratten om
detta fram-lycka och endräkt råder. ibygga land där Kärnanatt ett

friskt och starkt folk, med individertidsland ansågs ärett somvara
igång gi-och själ. Med detta mål,sunda till kropp ettsatte staten

friluftsliv,folkhälsoprojekt. Gymnastik och idrott, enkel-gantiskt
leverne skulle besegra okunnighet, kaos,het, hygien och suntett

och skapa bättre värld levasjukdom och Menattsmuts manen
Kvinnans kropp i första hand skapadförsiktigt fram.skulle gå var

inte i onödan för fysisk på-för och hon skullemoderskap utsättas
reproduktiva förmåga ellerfrestning kunde hennesäventyrasom

Därför skulle kvinnoidrott begränsas till sådanakvinnlighet. grenar
elegans spelar framträdande roll.där skicklighet, smidighet och en

fostran och rekreation bästform fysiskDen motsvararsomav
för övrigt finna i friluftslivet.kvinnans förutsättningar skulle hon

lyckliga friluftsflickan, såkäcka, sunda ochIdealet blev den som
och bam.gifter sig och därefter sitt liv åtsmåningom ägnar man
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centralt element i folkhälsoprojektet sexualhygien ochEtt var
normativa skrifterdet publicerades lång rad populärmedicinskaen

hur sexuell lycka bäst uppnås. Flera de tidiga sexualupplys-avom
ningspionjärema betonade sexualitetens centrala förbetydelse äk-

kvinnans till erotisk njutning. fortfarandetenskapet och Menrätt
sexualdriñbetraktades kvinnans annorlunda Denänsom mannens.

Havelock Ellis menade kvinnans driftengelske sexologen äratt
slumrande och för henne själv fördold, och det äratt mannen upp-
gift lust och visa henne till tillfredsställel-väcka hennes vägenatt

visst mått tvång kan då nödvändigt. det sexuellaEtt Ise. av vara
kvinnan underordnad och maktförhållandetmötet är mannen,

biologiskt grundat.mellan och kvinnormän är
för sexuella möjlig-viktig förutsättning kvinnans lyckaEn var

heten till bambegränsning och i slutet 1920-talet bildades Worldav
målsättning för preventiv-for Reform, med verkaSexLeague att
heterosexuellt samliv. kvinno-medel och befrämja värdet Inomav

delade meningar sexualrefonnligan. Vissa femi-rörelsen rådde om
fria sexualitet i grunden manlig önskan,nister ansåg denatt var en

för kvinnans till njutningmedan andra kämpade sexuell pårätt
villkor Upplysning preventivmedelom varsamma som mannen.

länder, i Sverige fanns förbud 1910-1938.förbjuden i många ett
kontroversiell. och medel-Preventivmedelsfrågan Att över-var

sig bambegränsning känt fak-klassen länge hade åtägnat ettvar
arbetarklassen begränsa sina barnkullar ochbörjadeNu äventum.

pool arbetskraft be-minska denpå sikt skulle detta stora av som
produktionen i gång och lönernahövdes för hålla Ettatt nere.

demografer, politiker och läkare. varnadebland Manalarm utlöstes
inte längrefödelsetalen och hävdade kvinnanför sjunkande att

etiska plikt.uppfyllde sin samhälleliga och
vigainte självklart intresserade sittalla kvinnorMen attavvar

kvinnlig arbets-Under kriget hade behovetliv åt och bam. avman
hamnade arbetsplatser tidi-kvinnor påkraft ökat och många som

för flesta utföravarit reserverade Demän. sattes att monoto-gare
medan de fungera-betalda arbeten, kvaroch dåligt män som varna

försörjaoch arbetsledare. detta kunnade övervakare Men attsom
på ben hade givit mångasig själv, bo hand och ståpå egnaegen

1920-talet slog kvinnoge-känsla frihet. Påkvinnor en nyen av
kjol ellerpojkflickan med kortklippt hår, knäkortstalt igenom,

och kanske till och med cigarett ilångbyxor, stark make-up en
ögontusch och läppstiftTidigare någotmunstycke. rouge, somvar

ikonstnärskretsar eller på bordellema,bara hört hemma men nu
kosmetikaindustrin fart. Vid första anblicken kan avståndettog

toumureklädda kvinna och 1920-talets pojk-mellan 1880-talets
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duger inteKvinnanfinns likheter.detoändligt,tyckasflicka men
ansiktet1880-taletpåmåstehon görasär utan varom;som

kläder-följde1920-taletonaturliga, påklädernaosminkat varmen
sminkade ochskulle sminkas. Denansiktetnaturlig linje menna en

traditionelladetdockungkarlsflickanrökande motprotestenvar
okvinnliguppfattasmångakomoch honkvinnoidealet att somav

försymbolerblevkorta håretoch detLångbyxomadekadent.och
frigjordhet.självständighet ochförcigarettenjämlikhet,

akut;arbetskraftsöverskottetvärldskriget blevförstaEfter
imoderskapetställdesochavskedades ikvinnor nyttmassor

nöja sig medficki industriemablev kvarkvinnorDecentrum. som
utbildades förmedanarbetsuppgifterna, männende mest monotona
och övervakaproduktionenförmaskiner,underhållaatt ansvara

arbetade kvinnornamekaniserade fabrikernaochdearbetet. I stora
ofta hademedanbandet,löpandeackord vid det männenpå mer

möjlighettidlön ocharbetsuppgifter, närvarierade att ta paus an-
könsmässigadenfördjupade sålundaModemiseringenföll på.dan

mekaniserade arbetetarbetslivet.i Detsegregeringen monotona
kvinnorkvinnligt. Attbetraktasoch komunderordnat att somvar

istöd ocksåarbetsuppgifter ficksådananförlämpade ve-mervar
ochtålmodigarefmgerfärdigare,Kvinnortenskapen. är naturenav

för lägrearbetakan dessutomochmenadeflexiblare än män, man,
skicklighet bör däremotochutbildningkräverArbetenlön. re-som

utgjor-industriarbetskraftendelenför Den störstamän. avserveras
överhuvudta-ansågsgifta kvinnanogifta flickor. Dendes ungaav

i hemmet.arbetslivetiinte höra hemma utanget
tjäns-skedde inomstark tillväxti Sverige1930-taletUnder en

förtänktaarbetstillfállenadeoch mångatesektorn varnyaav
honnörsord förblevYrkeskvinnakvinnor. storaett avgrupper

ochhandel, kontorexempelinom tillkvinnorsjälvförsörjande
fabriksar-högrehadeYrkeskvinnanservicenäringar. än t.ex.status

arbetekvalificerathaansågshonbeterskan ettatt sommergenom
yrkeskvinnomasfrämjaoch förutbildning,krävde viss att spe-en

bildades i Yr-amerikansk modellbildades eftercifika intressen
ståkomkvinnogestalterTvårikförbund 1931.keskvinnors att

Även hemmafruar-Yrkeskvinnan.Hemmafrun ochvarandra,mot
kvinnanhemarbetandedenyrkeskvinnor;sig självaville somsena

arbetsuppgifter påhusmoderligasköta sinaheltid ettskulle på pro-
rationalisera sitt arbete,lära sigskullefessionellt Hon attsätt.

sig dentillgodogörabudget ochhushållsmaskiner,sköta göra upp en
yrkeskvinna för-begreppetkonsumentupplysningen. Mennya

tjänstesektom.inomarbetetill avlönatkopplatblev
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Vår tid

Så vi framme i modernär tid. Hur vår bild Mannen ochser av
Kvinnan Ävenoch vad grundar vi våra föreställningarut, på om
idén kvinnans medfödda underlägsenhet inte uttrycks lika tyd-om
ligt under antiken eller medeltiden den fortfarandeär delsom en av
vår kultur. Bilden kvinnan varelse i grunden annorlundaav som en

deän grundmuradeär föreställningarna imest väs-mannen en av
terländskt tänkande. Hon inte han, honär annorlunda.ärsom
Mannen och villkoren, och kvinnantonen måste på elleranger ett

förhålla sig till densätt manligaannat normen.
Vi lever idag i samhälle baserat långt drivenett jämställd-en

hetspolitik. Vi har jämställdhetslag och jämställdhetsom-en en
budsman, och i arbetslivet bedrivs jämställdhetsarbete och tecknas
jämställdhetsavtal. idagDet olagligt diskrimineraär att en person
på grund kön, och lagen kvinnor och formellt lika vill-mänav ger
kor i samhället. De traditionella bilden kvinnligt och manligt ärav
starkt ifrågasatt, och könsolikheterna resultatettses snarare som

kultur och samhälle biologisk nödvändighet.än bil-Menav av en
den långt ifrån entydig. Påär tid kan klar socio-senare se en
biologisk tendens inom vetenskapen, och teorier biologiskt be-om
tingade könsskillnader har fått blomstring. Sigmund Freudsen ny
ord har fått förnyad aktualitet: Biology destiny.

Enligt modern psykodynamisk teori bär båda könen manligen
och kvinnlig möjlighet i sig, och det gäller bejaka båda dessaen att
sidor. Problemet delarna ofta och till-attanser man vara separeras
skrivs respektive biologiska kön. Vid första anblicken kan denna
bild den bisexuella människan dörrar till jämställdhet,öppnaav nya

föreställningarna kring vad manligt och kvinnligtärmen ärsom
anmärkningsvärt traditionella. Maskuliniteten detuppges vara
inträngande, utåtriktade, försvarande, medan feminiteten be-
skrivs det mottagande, inåtriktade, vårdade. Dagenssom popu-
lärdebatt tenderar, hävdar vissa, skuldbelägga bejakaratt män som
sin maskulinitet och kvinnor betonar sina feminina sidorsom
upplevs svika kvinnans frigörelse. Budskapet till skallär: mänoss

och kvinnor skallmän kvinnor, gå tillvara utan attvara men
överdrift. Här sanningen könetär klädd i vetenskaplig dräktom
och den uttalas lika tvärsäkert Aristoteles gjorde sin tidsom

Könsskillnaderna många medicinska forskareanses numera av
genetiskt betingade; och formartestosteron östrogen Mannenvara

och Kvinnan. Kulturen hyllar la difference, och söker den
kvinnligheten i moderskapet, känslolivet och den kärleks-sanna

fulla Vi olika, heter det,är lika mycket värdaomsorgen. men -
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-föreställningar kring kon och makt-

för barnen framstårkvinnor har huvudansvaretegentligen. Att
faktum lättare hävdar sig iliksom detsjälvklarhet, mänattsom en

livet.det offentliga
drygt år, och märkligtvår tvåtusenDärmed slutar genomresa

Grekland ochmellan idéerna i antikensavståndetsig inteternog
särskilt långt.tankevärldvår egen
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1987 och Hirdman,Yvonne läggaAtt livet tillrätta: Studier i
svensk folkhemspolitik l 990.

finnsDet många läsvärda källtextsamlingar, både med och utan
kommentarer. Kvinnan samhällsmedborgare fokuseras särskiltsom
i Kön, makt, medborgarskap: Kvinnan politiskt tänkande fråni
Platon till Engels, red. Maud Eduards 1983. Ett rikt källmaterial

belyser på kvinnan i samhälle, kultur och vetenskapsom synen
Åsafinns i två svenska textsamlingar. I Bergenheim ochnyare

Lena Eskilsson, Förnuft, jruktbarhet, förälskelse: Om kvinnors och
kvinnors idéer 1995 förmedlas olika idéer manligt ochom
kvinnligt från antiken till 1900-talets början. KvinnopolitiskaI
nyckeltexter, red. Johanna Essevald Lisbeth Larsson finns1996

från tiden efter franska revolutionen fram till nutid.texter

38
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och bröderfaderMed eller utan

politiska liv1900-taletsikvinnor-

WETTERBERGCARLSSONCHRISTINA

År tidSverige. Vid dennaikvinnliginfördes rösträtt1921 genom-
kvinnor-innebarreformerviktigaandraockså flerafördes attsom

gifta kvin-jämställda med Deformelltblev männen.i settstortna
upphävdesoch årår 1920myndighettillerkändes tre senarenorna

inneha de högstaförhindrade kvinnorbestämmelseden attsom
behörighetstjänstema.kalladede såstatliga tjänsterna,

formellkvinnoforskningeninompåtalatsoftasåMen som --
långjämställdhet.reell Detdetsammainte togjämställdhet är som

parlamentariskaposition i defaktiskfåför kvinnornatid att en
fyraefter reformenriksdagsvaletförstaVid detförsamlingarna. tog
slut1930-taletsandra kammare. Motriksdagensikvinnor plats

antaletpendlade1940-talettio, påomkringtillandelen ökathade
Ännuomkringde 30.1950-taletoch på ut-kring stycken20 var

iledamötertotala antaletdet%15inte kvinnornagjorde avens
slutetuppnådde förstandelenDen motandra kammaren. avman

för-emellertidårtiondena hardeUnder stor1960-talet. senaste en
påtryckning-kvinnornastackdeltilländring skett, stor egnavare
kvinnor.ledamöterriksdagens%1997 40och i dag är avar,

dei dagriksdagensvenskaden är mestinnebärDet att avenav
in-jämställdhetspolitikensvenskai världen. Denjämställda som

dragenframträdandede1970-talet, där ärundertroducerades mest
välkombination medföräldraförsäkringen i ut-generelladen en

perspek-internationelltisig ocksåutmärkerbyggd barnomsorg, ett
tiv.

varit.alltid Dennaintedet alltså trehar text tarsåMen upp
varför hardet första:politiken.ställning i Förkvinnorsfrågor om

livetpolitiskai detkommakvinnortid förlångdet tagit så att
efter-utanför Sverigestittaocksåidé gränserdetkanHär attvara

demokra-andralikartad ivarit ganskahatycksutvecklingensom
västvärlden.tiska länder i

representatio-den lågasig medfrån nöjdelångt ikvinnornaAtt
ochpå vilketvisat.kvinnoforskningen Men sätthar den nyarenen
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med vilka medel sökte kvinnorna påverka politikens utformning
Det den andra frågan.är

tredjeDen frågan, jag skall diskutera ganska kort, gäller hursom
vi skall förstå den ganska tydliga omsvängning sedanägtsom rum
1970-talet både det gällde kvinnorepresentationennär och inställ-
ningen till jämställdhetsfrågan.

lPolitik vad detär-

Det slutande 1800-talet många motsägelsefull tid,sätt uvar en
inte minst kvinnors perspektiv. De moderna kvinnofrigörelse-ur
idéer föddes franska revolutionen, hade börjat iomsättassom ettur
omfattande arbete i riktning kvinnor formellt jäm-göramot att
ställda med kvinnor fick likamän de ogifta kvinnornaarvsrätt,-
blev myndiga, kvinnor fick tillträde till utbildningar och arbetsom-
råden de tidigare varit utestängda ifrån Men samtidigtetc.som
fanns och tendens, kanske tydligtmotsatt än änen annan som mer
tidigare hänvisade kvinnor till moders- och husmorsrollen. Med
bl.a. den franske filosofen Rousseau ledstjäma utvecklades heltsom

kvinno- och mansideal, betonade polariteten mellan kö-nya som
Mannen familjeförsörjaren, den aktiva, stod för in-nen. var som

tellekt och framåtskridande. Kvinnan den omvårdande ochvar
känslosamma, hennes plats i hemmet.rätta Kvinnan fa-var var
miljens hjärta, hemmets goda ängel, Rudolf Wall Dagenssom
Nyheter uttryckte det någon gång på 1890-talet.

Kvinnofrågan fortsatte debatteras allt intensivare, inteatt
minst l800-talets slut. efter handMen händermot något märkligt

eller det kanske inte så märkligtär Själva kvinnofrågan definie--
bort eller underordnas det räknas verklig politik. Poli-ras som som

tiken linjerades efter klasslinjer och kom främst detröraattupp
offentliga livet, produktionen, fördelningen Könsdimensionenosv.
försvann. familjenAtt kvinnans huvudsakliga sfär blev tillvar en
outtalad premiss i politiken emancipationsidéer och emancipa--
tionsreformer till trots.

detI äldre bondesamhället förhållandena mellan människorvar
på det intima planet strikt reglerade enligt lagen. formellaDen
makten låg hos Hushållet leddesmännen. manligt överhuvudettav
och kontrollen sexualiteten hård. I detta samhälle, där hus-av var A
hållet utgjorde den ekonomiska grundenheten, relationen mel-var
lan könen i högsta grad politisk fråga. politiskaHos och religi-en

tänkare alltifrånösa Aristoteles dagar intog diskussionen kvin-om
och och plats i samhället central roll.natur Idéernans mannens en
kom till konkret uttryck i lagar och rättspraxis.som
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förstås i detstarkt hur politik komkontrasterarDetta attmot
tidigareefterhand förlorade sinhushålletmoderna samhället. När

familjentenderade ocksåsamhällets produktionroll bas försom
tänkandet.filosofiska och politiskaförsvinna idetatttemasom

strikt åtskillnadetablerade i ställettänkandetmodernaDet en
och relationen mellan kö-offentligt. Familjenochmellan privat

medan politiken definieradessfärentill den privatahänfördesnen
handlade intesfären. Politikoffentligatillhörande den omsom

trenden,den dominerandeförstås,fannskön. Undantag sommen
politiska livet,grund för det modernaligga tillockså kom att var

viktigt.intekönatt var
Även sekelskiftet princi-vidsocialdemokraterliberaler ochom

ochlikställighet mellanpåbakom kravenställde sig mänpiellt
prak-fråga och i sinprioriteraddefinivt intekvinnor, detta envar

konvention-ganskaluta sigi ställetpolitik komtiska motattman
i samhället.och roller Denkvinnorsuppfattningarella mänsom

levdereelltunderordningen eliminerades,kvinnligaformella men
medve-tänkesätt ochi människorstraditionkvarden segsom en

ochförutsättningarefteromskapadestraditiontande. En nyasom
politiken så-handladerealitetensamhället. Ibyggdes i det nya

kön.lunda ändå om
amerikanskadenrådde,samhälleäldre statsvetarendetI som

lag ifaderskapetsformulerat det,träffandesåCarole Pateman
revolutio-i franskaframträddedetkontrast mönstermot somnya

förra inklude-denbroderskapets lag. Inämligenkölvatten,nens
relationeni den inte. Detdirekt,könsdimensionen ärsenareras

handlar detLika fulltdet viktiga.brödernamellan ärmännen, som
eftersomdominerade politiskamanligtfalleni båda system,om

im-har könexkluderingenbroderskapet systrarna somavgenom
utgångspunkt.plicit

ochkulturenpolitiskaden modernaskapadeDet män somvar
formuleradesfrågorerfarenhetenmanligadenutifråndet somvar

viktigt beaktaocksåVadpresenterades. äroch lösningar är attsom
arbeteuppslukande politisktsig.organisera Ettsjälva sättet att

dendefinition intekvällsengagemangständigamed sompassar per
kvinnansdettaochoch barn,för hemhar att varansvar varansvar
centralistiskahierarkiska ochbörjan.vid seklets Desjälvklarheten

för kvinnornadet svårareockså gjortharorganiationsforrnerna att
gällande.siggöra

priorite-sig ochorganiseraandraofta valtKvinnor har sätt att
historien därexempel iOtaliga deannorlunda ärmännen.änrat

omedel-bröd. deoch krävt Närpåkvinnorna gått mestgatornaut
sluta sigsig fördragitde inteharhotatslivsintressena attbara
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Östbergoch ställa krav. Historikem Kjell har nyligen isamman en
studie mellankrigstidens svenska kvinnorörelse visat kvin-över att

mycket drivande i de omfattande så kallade brödupploppnorna var
ägde i Sverige 1918.runtsom rum om

Kvinnors aktioner har ofta varit lösarespontan natur,av mer
organiserade, och har därför i forskningen inte alltid definieratsens

politiska. dennaNär aktioner antagit fasta formertypsom av mer
har det ofta inneburit tagit ledningen. Franskamännen överatt re-
volutionen, kvinnotågethade till Versailles startpunkt, ärsom som
här klassiskt exempel. De nämnda brödupploppen visar påett ovan

fenomen och kan också följas i fredligamönstretsamma mer 0r-
ganisationer. uppbyggnadsskedet fleraI de folkrörelser-storaav av

nykterhetsrörelsen och kooperationen, kvinnornana, som var
bland de drivande, formerna blev fastare och organisatio-närmen

började få viss makt och tyngd det männen tognen en var som
ledningen.

motstrategi från kvinnornas harEn sida varit försöka få in-att
flytande bilda organisationer. risk med sådanaEnattgenom egna
organisationer har varit allt kvinnor hänskjutits dit,rörtatt som

det betraktats mindre viktigt och kvinnorna fåttatt attsom
mindre möjlighet sig gällande i moderorganisationen. Igöraatt ett
historiskt perspektiv blir det allt tydligt det främsttrots äratt ge-

påtryckningar från organisationer kvinnor kunnatnom egna som
påverka politiken.

"Vi i det helamännenveta att stora

vill skall havi rösträttatt

Kvinnorna engagerade sig tidigt för kvinnlig Redan irösträtt. sam-
band med de så kallade folkriksdagama anordnades i Stock-som
holm på 1890-talet arrangerades välbesökta kvinnomöten istora

dessa manligt dominerade församlingar inte villeprotest mot att ta
ställning för kvinnlig sambandI med rösträttsfrå-öppen rösträtt.

behandling i riksdagen 1905 anordnades masspetition tillgans en
förmån för kvinnlig Landsföreningen för kvinnans poli-rösträtt.
tiska konstituerats några år tidigare bedrev oförtrutetrösträtt som
sin kamp fram till den1919 då kvinnliga slutligen beslu-rösträtten
tades.

Sverige fanns det inte, i vissaI andra länder, några starkasom
grupperingar kvinnor sig Menöppet rösträtt.motsatteav som
motståndet från manliga politiker starkt. oftaFrån högerhållvar
principiellt motiverat, hos högermannen och historikernt.ex.som
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det-hävdade allmän rösträttFredrik Nyström, attJohan varsom
forallmän män.rösträttsomsamma

haskolamedborgare ut-for de männenickeDet äroär att som
defördet äro mänsträckt är attrösträtt, utan

socialdemo-ochLiberaler1906.riksdagsdebattiframhöll han en
kvinnligprincipiellt för röst-tidigtvisserligensigsadekrater vara

motiveradetaktisktmedsidanfråganlängeändåforderätt, men
skulle röst-männenskvinnornasOm rösträtt togsargument. upp

ovannämndaStaaff vidKarlstatsministerframhöllförsvåras,rätt
Hjalmar Bran-socialdemokratendettastöd forfickochriksdag, av

hellerintestödprincipiellavänsterpartiernasting. Men nogvar
villhelai det attVihelhjärtat. männen storaalltid så attveta
social-denledande inomdesigundslapprösträtt,vi ska ha en av

allmännaStockholmsividkvinnorörelsen mötedemokratiska ett
Annayttrade ordenbörjan. Densekletsvidkvinnoklubb varsom

taktiskalinjepartietslojaltutåtdittills attstöttSterky, avsom
kvinnligkräva rösträtt.medskäl vänta att

medfåbarahandlade intekamp attkvinnornasMen varaom
förlängningeniviktiga ochfrågorvilkaockså omutan varsomom

politik.vad som var

realisterochVisionärer

skilja mel-brukarkvinnorörelsentidigadentalarNär manomman
fram-förradär densocialistiskaoch dessborgerligadesslan gren,

samhällsskiktenhögrei dekvinnornaorganiseraförallt kom att
kvinnormedelklassensarbetarkvinnorna. Föroch den sam-senare

emancipations-formellamed dedeltillkvinnofråganmanföll stor
ogifta kvin-for deförsörjningmöjlighetersöktesträvandena man-

äktenska-ställning ikvinnorsstärkaeftersträvadeoch attnorna
för-ocksåkvinnofrågangälldelagrende bredaikvinnornaFörpet.

hinder.formellaingafannsarbetekvinnorsför dessasörjning, men
lönerfor lågaarbete,mycketför samtställetsig irörde detHär om

handochförsörja sigkunnamellan att takonfliktden att omom
upplevde.arbetarklassenmödrar inommångaoch barnfamilj som

kvinnorörelsenspräglaockså ut-komverkligheterskilda attDessa
formning.

till 1870-sitthärlederkvinnorörelsenborgerligaDen ursprung
bildades.dåEganderättGift KvinnasförFöreningenochtalet som

denverkade förkonsekventBremerförbundet,Fredrika merasom
årtiondesdettaochstartades 1884emancipationen, motformella

före-isigslutaarbetarkvinnornaocksåbörjadeslut egnasamman
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ningar. Efterhand, och i takt med det modernaatt partiväsendet
fram, komväxte kvinnorna i allt utsträckningstörre organiseraatt

sig inom partierna i särskilda kvinnoförbund. Vid 1920-talets bör-
jan hade alla de partiernastörre sådana förbund. Men dettautöver
fanns hela tiden vitt fält organisationerett rörande speciellaav
frågor sedligheten,rösträtten, nykterheten, freden, hemarbetet-

fram till och medsamt 1930-talet ganskam.m. omfattandeen-
facklig särorganisering.

Strävade då den del kvinnorörelsen hade uttalatav ettsom
emancipatoriskt perspektiv efter likställighet mellan könen på alla
områden Visst kan vi finna uttalanden i denna riktning, likamen
vanligt, inte vanligare, kvinnornaäven omfattadeatt nå-om var

slags hemmafruideologi. iLängst denna riktning gickgon Ellen
Key i sitt föredrag Missbrukad kvinnokraft 1897 gick tillsom

kvinnorörelsensstorms likställighetssträvanden.mot Man hade
gått for långt, menade hon, och samhället riskerade förlora detatt

hon såg kvinnans viktigaste bidrag till utvecklingsom som sam--
hällsmoderligheten. Kvinnorna skulle bli män.som

Denna uttalandentyp naturligtvis tacksamttogsav emot av
kvinnoemancipationens motståndare, ofta anklagade de kvin-som

engagerade sig för kvinnosaken för okvinnliganor som att vara
och ointresserade äktenskap och bam. Kring detta ironiseradeav

det upplevdesgärna, uppenbarligen också hotfullt.man men Isom
tidningen Arbetet år 1895 vamades för det så kallade tredje kö-

framfart:nets

kvinna hvarken maka eller moder,är ofullkom-en ärsom en
lig varelse kanHon -tack sin kyskhet koncentrera allavare -sina fysiska och psykiska förmögenheter sitt arbete, hon störes
icke af familjeförhållanden, hon kan i kraft af sin oinskränkta ego-
ism ofta i kampen för tillvaron bekostnad.segra mannens

Aklagelsen för inte riktig kvinnaatt naturligtvis ef-vara en var
fektfull och illustrerar de problem kvinnorna ställdes inför deom
sökte formulera positiv och alternativ kvinnoidentitet. Ochen

lyckades heller inte med det. Vadman vimöter gårnärsom oss
tillbaka och försöker få vad kvinnorörelsens olika delargrepp om
stod för kluvenhet,är där i regelstor accepterade den do-en man
minerande kvinnosynen det gällde denär gifta kvinnorna och bort-
såg från den motsättning de facto fanns mellan kravet påsom
manliga familjeförsörjarlöner å sidan och kravet jämställd-ena
het arbetsmarknaden och lika lön for och kvinnormän å den
andra. kvinnoorganisationerDe organiserade såväl hemmafru-som

förvärvsarbetande kvinnor fick leva med denna motsägelse-ar som
fullhet både hemmafruideal och likhetsideal. Man försökte sitta-
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ilägeofta ihamnade därmedsamtidigt ochstolartvå utsattett
debatten.en

hel-försöktevisionärer,ocksådet fanns etttaMen mer avsom
domi-såväl dendärmed utmanadeochfrågornade härpåhetsgrepp

politik.själva begreppetdefinitionennerande kvinnosynen avsom
skriftenStéenhoff. Feminis-Frida IförfattarendessaEn varav
följandesin visionformulerar hon sätt:moral 1903mens

känslig ochbådemänniskahvarjebordeIdealet att vorevara
söktmoralen harhärskandepersonlighet.hel Denintelligent. En

förståndalltpå kvinnan ochkänslighetallvältra öfver mannen
underdå-upprätthållafördåligt syftefaktiskt i ettoch har att-

andligavanställt derasemellannighetstörhållande dem person--
ligheter.

samhällslivets områ-utvecklas på allahaskulleKvinnor rätt att
framhöll moder-honStéenhoff samtidigtFridahävdadeden, som

därmedförsökterättigheter. Hon över-värde och barnetsskapets
verk-privatoffentlig ochmellanmotsatsförhållandedetbrygga

del.för kvinnornasformuleratsamhälletmodernadetsamhet som
ochsig självaförsörjamöjlighetfickkvinnorGenom att genomatt

ochoberoendebliskulle deoch barnmödrartillstatliga bidrag un-
upphävas.derordningen

förföga stödfickföre sin tid.mycket HonStéenhoffFrida var
arbetarrörelsen,hoskvinnorna ellersig hosidéersina radikala vare

ochövriga kvinnorDärmed intestodocksåhon attnära. sagtsom
visioner,saknadeellerproblemensågintekvinnoorganisationer

politiska kon-sinvardag ochi sinde avstamptogattutan snarare
Även Fridasituation.sinändraförsöktegradvisoch omtext mer

kärlekdenvolldetkärleken,fria sägadenStéenhoff hade som
helt medve-honidealband,ekonomiskafrånbefriad varsomvar
förhållanderådandedåunderdettapraktiserandeatt ettten avom
människorrådakankvinnorna. Manförförödandekunde vara

siggestaltaförhållandenakanoch så ännu attbliatt martyrer,
följden.blirmartyrskap

domine-denskullei grundenProblemet utmanaatt manomvar
familjeförsörjar-ochfamiljenifrågasättaochkvinnobildenrande

bar-skullestället.i Hurnågothamåste sättaideologin så attman
arbetsli-iockså skullegifta kvinnornadehand uttas omomnen

rådandeutifrångivnaenkla ochingafannsPå dettavet sam-svar
ekono-naturligtvis denfannsvälbärgadedehällsförhållanden. För

situa-fattigaskaranför denmöjligheten,miska stora varavmen
omfattaskomhemmafruidealetannorlunda. Att även atttionen av
hemmafru-Samtidigtmärkligt.därför ingetkvinnordessa är som

familjeförsörjar-manligakravetförlängningdessoch iidealet,

45



Christina Carlsson Wetterberg

löner, skapade oerhörda problem för fattiga ogifta mödrar inom
arbetarklassen inte hade ekonomiskt lita till.attsom en man

Klass och erfarenhet

Härmed kommer vi på något ofta upplevts dilem-ettsom som
inom kvinnoforskningen, nämligen kvinnor levt under såma att

varierande livsvillkor och de sällan samlat och därmedatt agerat
konkret uttryck för intresse.gett ett Engemensamt stor vatten-
delare brukar framhållas i forskningen just den mellanär kvin-som

olika samhällsklasser, den mellan de yrkesarbetan-nor ur en annan
de kvinnorna och de hemarbetande. Men antagandeett attav om

samhälle, politisktett uppbyggt utifrånett är manligasystem pre-
misser och förutsättningar följer inte med automatik antagandeett

övergripande kvinnointresse.ett Vad vi kangemensamt talaom
olika kvinnospecifikaär erfarenheter och dessas varierandeom ut-

tryck. denl offentliga debatten visserligen bilden kvinnanvar av
makan/modern/husmodernstereotyp den stämde föga medmen- -

verkligheten. Kvinnor levde under mycket varierande livsvillkor,
vilket just upphov till rik flora organiationer med olikagav en av
bas och olika inriktning.

När de svenska kvinnorna år 1921 fick formellt tillträde till den
politiska hade det moderna partiväsendet fått någorlundaarenan
fast form. fannsHär parti för arbetarna, för bönderna,ett ett ett
för de välbärgade och så vidare. Positionen på arbetsmark-mer
naden, i ekonomin, i offentligheten det avgörande. dettalvar sys-

skulle också kvinnorna inpassas item och med blevrösträttennu -
det plötsligt viktigt få kvinnornas stöd. Och kvinnornaatt kom
också i utsträckning infoga sig, nödvändighetstor partisys-att av -

fanns redan därtemet naturligtvis också till följdmen av en-
identifikation med den samhällsgrupp tillhörde. någraNärman
kvinnor bit på 1920-talet initiativ till bildandettogen av
Svenska Kvinnors Medborgarförbund, skulle Lands-ersättasom
föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, avböjde till exempel
högerkvinnan WellinBerta med följande ord:

Vi kvinnor har i det politiska livet vår hemortsrätt bland de män,
tänker lika med däremot icke inom någon neutralsom oss, sorts
bland politiskt oliktänkande kvinnor.zon

Men kvinnor hade bildat organisationer tidigare och fort-egna
med det också eftersatte rösträttsreformen. De hade knutit stora

förhoppningar till blev besvikna.rösträtten, Det manligamen
motståndet verkligen kvinnornamot att i det politis-utrymmege
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politikensifrågasattedessutomkvinnornaOmlivetka stort.var
ytterli-motståndethårdnadeprioriteringargjordaochutformning

gare.
manligadeproblemvardagslivi sinaKvinnorna stötte som

finnamindreochformuleraville/kunde äninteorganisationerna
familjen,imaktengällakunde överpå. Detlösningar pengarna
kvinnormotståndmanligtforsörjare, motmanligfrånvaron av en

hemarbe-bambegränsning,behovetprostitution,arbetslivet,i av
påfrågorvidareoch såtillsynbarnensorganisering, somtets -

mellan kö-relationenochvillkorkvinnorsaktualiseradeolika sätt
beho-plan.samhälleligt Detoch/ellerpersonligtpå var urettnen,

iproblem,kvinnospecifikadessapålösningarfinna menattvet
frågor,allmännaiutifrån se-bland också somett merengagemang

fram.kvinnoorganisationer växteochkvinnoaktionerparata

Mångfald
bör-kvinnorörelsensvenskadenkringforskningårensDe senaste
poli-kvinnligochorganisationermyllerljusetiframförajar ett av

tidigarebilddentillkontrastskarpiståraktivitet somtisk som
följerkvinnoförbundfogligaförmedlatofta somforskning av-

verksamhetobetydligochorganiseringfackligpartier,sina ensvag
harkvinnornavisarframbörjar attmotbild växaövrigt. Eni som

varierande frågori deområden,skilda mestdepåvarit aktiva mest
former.och

uppmärk-allt störreforskningen ägnatsinomområdeEtt som
välgören-ochfilantropidenblandår annatunder ärsamhet senare

förut-historiskoch kanföregickhetsverksamhet som ensessom
tidigadetoch1800-taletsvälfärdsstaten.modernadensättning för

inomkvinnordeltillbarsvälgörenhet me-stor1900-talets upp av
definieratsinteregeliharverksamhetöverklass. Dennaochdel-

kvinnor. Dessutomdomineratsdenförkanskepolitisk, att avsom
kvin-därklassperspektivanalyseratsendast ettoftastdenhar ur

Dettaintressen. ärsamhällsbevarandeförredskapsetts somnorna
måloftahadekvinnorhela. Dessadetaspekt somsjälvfallet aven

kvin-till deriktadebudskapdetochklasskonfliktermildra manatt
kvinnorfå dessapåoftadessutom attgick uthjälpavillemannor

få demvill attdethusmödrar, säga attochmödrarbli bättreatt
viktigafinnsdetkvinnoidealet,rådande nyan-till detleva menupp

innebörddessutomfåraktivitetbeakta. Samma annanenattser
offent-iGenomfokus. uti attkvinnorna sättshandlandedeom

deöverskredorganisationerbildaskriva,tala,ligheten -- åt.sigskullekvinnan ägnavad den sannaföregentligen gränsen
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De också visstmötte motstånd, inte minstett de engageradenär
sig i sedlighetsfrågan och såg sådant inte ansågs ärbarsom passa en
kvinna.

Könsaspekten kan således inte renodlas. Kvinnors politiska
handlande handlar såväl kön klass. Men samtidigt finnsom som
här ganska entydigtett nämligenmönster, kvinnor generelltatt

haft svårt sig gällandesett igöra manligtatt dominerade samman-
hang och organisationer.

Det personliga politisktär

Denna den kvinnorörelsens slogan skulle också kunnanya använ-
das för karaktärisera delaratt det arbete bedrevsstora av som av
den äldre kvinnorörelsen. frågorDe handlade ofta itogman upp
förlängningen föra fram frågor rörandeatt familjen, äktenska-om

och sexualiteten politiska frågor.pet Det vill synliggörasägasom
de områden livet inte ansågs ha med politikattav göra.som att

Några socialdemokratiska kvinnor gjorde redan vid seklets bör-
jan storstilat försök föra kvinnofråganett i nivåatt med klass-upp
frågan de på partikongressnär i motion ville partieten atten
skulle fördöma den övergav gravid kvinna lika hårtman som en

strejkbrytare. Motionen orsakade viss förvirring ochsom en en
inte upphov till något uttalande. Igenans men gav en annan mo-

tion önskade partiet skulle itu med denatt råhettaman som
menade allmänt förhärskande arbetsplatserna. Dettaman var

ansågs emellertid orättvis anklagelse partiet inte villevara en som
befatta sig med.

Moderskapspenning och ekonomiskt stöd till ogifta mödrar var
andra viktiga frågor för den tidiga kvinnorörelsen, det allmäntsom

svårt få gehör för i detsett politiska livet.att Först på 1930-var
talet, till följd befolkningskrisen, blir familjepolitik vederta-ettav

begrepp. Vid denna tid gjorde,get Yvonne Hirdman visat, desom
socialdemokratiska kvinnorna försökännu politiseraett detatt
privata, då de gick och krävde makt i sinut egenskap husmöd-av

kvinnorsAtt hemarbete central betydelse i ekonominrar. var av
utgångspunkten, och med sin slogan Fabrikemas bästa förvar

hemmens behov, krävde de del i makten. Initiativet väckte delen
starka från manligt håll och blevprotester aldrig på riktigttaget

Ävenallvar och diskuterat. inom kvinnoförbundet rådde det delade
meningar det kloka i denna satsning och initiativet ganskaom rann

i sanden.snart ut
1930-talets socialdemokratiska kvinnorörelse änvar en annan

sekelskiftets. tidigaDen socialdemokratiska kvinnorörelsen bars
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kvinnorfackligt aktivaförvärvsarbetande ochtill delstor upp av
arbetsmarkna-ställningkvinnors påfrågorför dessa hadeoch om

från 1920-taletförändradesroll.självfallet central Dettaden en
utsträckning kom bärasrörelsen i alltoch framåt då större att upp

politiska prioritering-till andraupphovhemmafruar, vilket gavav
socialdemo-med denså intressantvad nämnaMen är ovansomar.

kvinnorden visar1930-taletkvinnoaktionen påkratiska är att att
före-för kvinnorsig inom dende hållitmotstånd närmött även
etab-för det politiskautmanandehemsfären.skrivna Det varsom

del i makten,självrådigt och krävdeageradedelissemanget attvar
intehusmödrar förmildradeegenskapi sinde gjorde detatt sa-av
frågor-blanda sig i desig ochskulle inteKvinnorken. storatonta

budskapet.så varna -
tillkvinnor hänvisadesfamiljenhänvisades till ...,Kvinnor

politiken ... Dettakvinnosfär inomspeciell är typetc. en aven
kvinnorsframställningarioftaformuleringar möter mo-avsom

priori-offer förframställsKvinnornahistoria. männensderna som
formuleringsådanSamtidigtuteslutningar.ochteringar na-som en

föroch hinderdenågotturligtvis gränser sattssäger som uppom
viktigfaktumformulering detskymmerkvinnor, att ensamma
politi-synliggöra ochkvinnorörelsen just varitinomambition att

vidinklusive hemarbetetdess bredd,i helakvinnolivet somsera
del sittägnadekvinnomajoritetendettiddenna stor avensomvar

ochducka, retirerasedan tvingatskvinnornaliv åt. Att att parera
sak.motståndetmanligadet är en annan

politisktochFackligt

det politiskafackliga ocharbetarrörelsen dettidigadenInom var
förändrasoch sakligt.organisatoriskt Dettasammanbundet,nära

samhället blevi det svenskagrundpelareviktigdrastiskt. Ensenare
någotarbetsmarknadenförhållandena påi stället att som ar-var

litepolitikerna såochskullebetsmarknadens göraparter upp om
emellertid in-strikta åtskillnadblanda sigmöjligt Denna varsom

accepterade.automatisktkvinnornanågotte som
Åtskillnaden varit fö-arbete haroch politisktfackligtmellan

arbetarrörelseforskningen. Vadinomdiskussionför mycketremål
uppdelningdennavarit vadharframförallt har debatteratdåman

den-inom partiet.radikalism/reformism Mengradenbetytt för av
för hur kvinno-avgörande betydelsehade ocksåutveckling enna

fältenSå länge de tvârörelsen.inomhanterasfrågan kom att var
möjlighet, åtminstonefanns nämligensammanbundna teore-en

såvälsynliggöradess bredd ochi helakvinnofrågantiskt, att se
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kvinnors roll i hemmet på arbetsmarknaden. När det fackligasom
försvann från det politiska försvann också det kvinnliga lönearbe-

politiskt problem. Därmedtet vidarefördes den uppsplittringsom
mellan arbete och familj redan fanns på samhälleligt planettsom
till den politiska strukturen, vilket också innebar hemmafruide-att
alet fick starkare politisk förankring.en

Den socialdemokratiska kvinnorörelsen höll länge fast vid att
de fackliga och politiska frågorna måste i sammanhang. Videttses
de kvinnokongresser med jämna mellanrum anordnades framsom
till l920, då kvinnoförbundet bildades, deltog frånrepresentanter
såväl fackliga politiska kvinnoorganisationer. frånMen parti-som
kongresserna försvann de fackliga och i denrepresentanterna
fackliga rörelsen hade kvinnorna möjligt svårareännu göraattom
sig gällande.

Det vid seklets början ganska vanligt de kvinnliga arbe-attvar
organiserade sig i klubbar. Vid dennatarna tid fanns det dess-egna
två landsomfattande kvinnliga fackförbund.utom Det ena var

Kvinnornas fackförbund, bildats 1902 och bl.a. organiseradesom
sömmerskor, städerskor och tvätterskor, och det andra var
Handsksömmerskeförbundet, bildat 1898. Båda tvingades dock
ganska till upplösning. Dessa kvinnliga förbundsnart hade en
mycket skör existens, bl.a. på grund de lågavlönade med-attav
lemmama skral kassa, huvudskälet till deras upplösninggav en men
tycks ha varit de manliga organisationerna gick ochatt konkur-
rerade medlemmarna. Kvinnoförbunden hade föga sättaom att

de manligt domineradenär fackligastörreemot organisationerna
sina rekryteringskampanjer. Förlustensatte Kvinnornas fack-av

förbund blev påtaglig för den socialdemokratiska kvinnorörelsen.
förloradeNu nämligen kvinnorna sin enda i Landsor-representant

ganisationens ledning, hade i kraftrepresentanten attsom man av
ha förbund. skulleDet dröja till innan1946ett kvinna ånyå be-en
reddes plats i LO:s representantskap.

tjänstemannaområdetPå förhållandena under tidigt 1900-var
tal något annorlunda. fackligaDen organiseringen här betydligtvar
lösligare och därmed också för kvinnligautrymmet separatavar
organisationer Nyare forskning harstörre. börjat kartlägga dennu
rika flora kvinnliga tjänstemannaorganisationer såg dagensav som
ljus under 1910- och 1920-talen. Emellertid gick dessaäven orga-
nisationer på 1930-talet öde till påminnerett mötes desom om
kvinnliga arbetareförbundens. Till följd centraliseringen denav av
fackliga verksamheten inom området marginaliserades kvinnorna.
Viktig i sammanhanget inte minst genomförandet industri-var av
förbundsprincipen, alla på arbetsplatsatt skulle tillhörasamma

50



bröderfäder ochMed eller utan

organisations-deni konflikt medvilket kornfackförening,samma
yrkes-passade derasochvaltkvinnornaform efter yrke somsom

ignore-hittills iorganisationer harkarriärer bättre. Dessa stort sett
regelrät-de intehänvisningenmedforskningen, bl.a. attrats varav

demedjustkanhändaorganisationer. Men poängenfackliga ärta
intearbetetorganisationerkvinnornasförvärvsarbetande att ses

Östberg omnämndatidigarei sinframhållerKjellisolerat, vilket
målsättning. Debredareoftareorganisationer hadestudie. Dessa en

utgjorde,ochkvinnorörelsenövrigamed denkontakterhade nära
kvinnoak-1930-taletsviktig bas ivi skall gemensammase, ensom

tioner.

på 1930-taletnätverkochKommittéer

histo-kvinnorörelsensiperiodintressantmycket1930-talet är en
krisenkallatsdetkrisen ochekonomiskadenföljdria. Till somav

ham-för få barn,det föddesvilldetbefolkningsfrågan,i säga att
ii arbetslivetfamiljen ochställning ikvinnansfrågannade omnu

debatten.centrum av
kvin-motståndframhållit detforskningeniOfta har somman

höj-starkaårtionde, dåunder detta rösterolikapå möttesättnor
förochförvärvsarbetagifta kvinnorförbjudafördes attatt en

iochi hemmetkvinnanordningentillåtergångallmän mannen-
sammanfattandeharHirdmanHistorikern Yvonneoffentligheten.

husmoderskontrak-tillinledningenårtiondetkaraktäriserat som
och tilltill hemmetförpassning kvinnanmedperiod,tets aven

ifråga-börjartolkningpolitiken.hemsfar i Dennamotsvarande nu
andrafasta påanalyseri sinahistoriker,andra tarsättas somav

möjligheterframhåller kvinnornasi ställetochutvecklingendrag i
de be-blandutformning,politikens attpåverka annatatt genom
utredaförtillsatteskommittéerde attreddes plats i många som

familjepoli-befolknings- ochoch kringkvinnoarbetetfrågor kring
visatHobsonoch BarbaraRenéebland andra Frangeurtiken. Som
för-lagentillkomstenroll förviktigkvinnornaspelade somaven

havande-giftermål ochgrundpåavskedande kvinnorbjöd avav
sannoliktdetframhållitvidareharAnn-Sofie Ohlanderskap. att

utbetalabeslutetbakomlågpåtryckningarkvinnornas attsomvar
vilketinte till fadern,modern ochtilldirektmoderskapspenningen

exempel.någraFöri Övriga Europa.det att tagängsevar
alltocksåforskningenframträda ialltmer börjar ärVad ettsom

Vitt för-organisationer.olikakvinnormellanvidare samarbete ur
stöd för de kvinnorviktigtutgjordegrenade nätverk somettsom

och depolitiska partiernakommittéerna, depåverka viaförsökte
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parlamentariska församlingarna, också utgjorde basmen som en
för utomparlamentariska aktioner. yrkesarbetandeDe kvinnornas
organisationer tycks ha haft nyckelroll i dessa sammanhang. Enen

betydelsefull de kvinnor hade anknytning tillannan grupp var som
den så kallade Fogelstadgruppen och tidskriften idevarvet.T Flera

kvinnoaktioner genomfördesstora under 1930-talet,gemensamma
bland kring kvinnorepresentationen och kring freden.annat

Kvinnor olika politiska läger hade också samarbetat tidigare,ur
till exempel i rösträttsrörelsen. Ett samarbete dock ingalundasom
varit friktionsfritt där de politiska motsättningarna tidsvisutan

samarbetet på hårda Det ocksåsatte är värt att notera attprov.
den svenska kvinnorörelsen vid seklets början utmärkte sig genom

tillgå samlat motstånd förslaget nattarbetsförbudatt förmot om
kvinnliga industriarbetare och därmed avvek från den dominerande
uppfattningen inom kvinnorörelsen vid denna tid. Man lyckades
inte Förhindra lagstiftning, motståndet och samarbetet iären men
sig intressant.

då mellankrigstidensVar svenska kvinnorörelse annorlunda iän
övriga Europa detVar samarbete uppvisade, då över-man man
skred klassgränser och andra barriärer, unikt På andra håll tycks
splittringen ha varit starkare. En central fråga rörel-ärannan om

framtoning varit annorlunda i Sverige i andra länder.än Isens ett
komparativa studier amerikansk och svensk kvinnorörelsepar av

har framhållits den ideologi separata sfärer föratt ochmänom
kvinnor varit så stark i USA inte alls haft genomslags-som samma
kraft i Sverige. Barbara Hobson har karaktäriserat l930-talets
svenska kvinnorörelse . multilayered social feminism,som a.

den skarpa skiljelinje mellan equal-rightsutan feminists och
social feminists maternalists karaktäriserade USA vidor som

tid. Historikern Lena Sommestad har framfört liknandesamma
tankegångar och kopplat detta till det faktum Sverige långtatt
på 1900-talet mycket fattigt land med andel för-ett storvar en
värvsarbetande kvinnor och medelklassen relativt ringaatt var av
omfattning. liggerDetta också i linje med vad jag själv hävdat för

tidigare tidsperiod det gäller den socialdemokratiskanär kvin-en
norörelsen. skall här inteJag på denna fråga,närmare utan
nöjer mig med konstatera den svenska kvinnorörelsen tidvisatt att
haft förmåga skapa relativ bred enighet bland kringatt annaten
försvaret kvinnors till förvärvsarbete,rätt något kanskeav som
inte varit fallet på andra håll. Därmed inte den svenskasagt att
kvinnorörelsen varit avantgardistisk i den meningen tidigtatt man
och på bred front ifrågasatt hemmafruidealet.
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Vad hände sedan

Fredsfrågan engagerade kvinnor vid seklets början ochmånga på
1930-talet genomfördes tidigare kvinnoaktionnämnts storsom en
för freden. 1950-talettråd på det socialdemo-Denna togs upp av
kratiska kvinnoförbundet gick fördå starkt in svenskt för-ettman
bud Kvinnorna anpassade sig därmed inte till denmot atomvapen.
försiktigare partilinjen och fick utstå mycket kritik för att man

Även kvinnornassjälvständigt ställning. linje till sisttog om segra-
de tärde konflikten på förbundets anseende och rykte.

Kvinnorörelsens utveckling under och l950-talen1940- är
outforskat område. Mycket tyder offen-ganska på denännu ett att

inriktade kvinnopolitikensiva och på samverkan stoppades avupp
kalla kriget. tid brukar betecknas hemmafrusystemetsDenna som

statistikenblomstringstid. äldre kvinnors arbete emel-Den över är
bristfällig och förlertid mycket mycket talar gifta kvinnoratt

fortsatt ofta bidrog till familjens försörjning tillfälliga arbe-genom
utanför hemmet.ten

förändringen kommer emellertid 1960-talet dåDen stora
följd den ökade efterfrågan arbetskraft i alltkvinnorna till påav

utsräckning kommer på arbetsmarknaden, vilket leder tillstörre ut
hemmafruidealet ifrågasätts i grunden. relativt snabbaDen settatt

ideologiska omställning ägde vid 1970-talets början dåsom rum
officielltjämställdheten blev politiskt mål, föräldraförsäkringen in-

offentliga barnomsorgenfördes och den byggdes har inteännuut,
tillfredsställande förklaringfått någon riktigt i forskningen. Men
intressant. Historikern Gunnel Karlsson haromsvängningen är ny-

avhandling broderskap tillligen i sin Från systerskap dennautrett
visat detfråga och det socialdemokratiska partietnärmare att var

kvinnoopinion.gick i under inflytande radikaltäten, av ensom
hemmafruidealet emellertiddet gällde övergivandet detNär varav

inte från socialdemokratiska kvinnoförbundet påtryck-det som
ningarna kom. förbund varit radikal pådrivare såDetta som en

tidigare i 1930-talets befolkningsdiskussioner, imånga gånger -
kampen 1950-talet, i arbetet för kvinnanspåmot atomvapen
jämlikhet under hamnade i bryderi eftersom1960-talet nu en-

förbundets justdel medlemmar hemmafruar. Understor av var en
tid försökte förbundet därför driva kompromisslinje, deten man
kallade valfrihetens strategi, gick politikenpåut atten som
skulle utformas så kvinnorna kunde välja de villesätt att om
förvärvsarbeta eller hemma med sina små bam. Ganska snartvara
ändrade dock uppfattning. Vill vi ha jämlikhet, måste viman
finna det vackert kallas kvinnans val-i betala med såattoss som
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frihet, socialdemokratisk kvinna uttryckte det i sambandsom en
med kvinnoförbundet valfrihetens strategi.övergavatt

Politikens område har under 1900-talet efterhand utvidgats till
privata politikensockså inbegripa det och uttalade syfte i dagäratt

underlätta för föräldrar kombinera arbete och familj. Iär att att
flesta Föräldraförsäk-dagens Sverige förvärvsarbetar de kvinnor.

ringen och har möjliggjort detta. harbarnomsorgen Men myntet
baksida, eftersom Sverige i dag har den kanskeockså mest utta-en

könssegregerade arbetsmarknaden i med kvinnor kon-lat Europa,
yrkesområden och i utsträckning inom of-centrerade till vissa stor

fentlig Familjefrågoma har politiserats, det fortfa-sektor. ärmen
till arbetslivet. ökade kvin-rande familjen Om denanpassatssom

riksdag och regering kan förändranorepresentationen i detta åter-
står att se.
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kvinnors liv och hälsa under 1900-talet-

GUNILLA CARLSTEDT

första kvinnliga läkaren i Sverige hetteDen Karolina Widerström.
fick legitimationHon sin år 1888. Tidigt insåg hon, och andra

kvinnliga kollegor, kvinnor för sin hälsas skull själva måste be-att
sina liv. Tidens anda dock Vidstämma över möteettvar en annan.

i Svenska Läkarsällskapet år 1902 väckte hon uppmärksamhet ge-
stödja opinion i samhället ville avskaffa den såattnom en

kallade reglementeringen den lag tvingade prostitueradesom-
kvinnor, inte regelbundet låta kontrollera sig. Moti-män, attmen

och därmed deras hustrur och barn, skullemännen,vet attvar
skyddas från venerisk smitta.

Karolina Widerström krävde hänsyn skulle till deävenatt tas
prostituerade kvinnorna. hävdadeHon också det kvinnor-att var

dåliga livsvillkorlöner och usla gjorde de drogs iattnas som
prostitution. manlig kollega därtill formuleradeNär tankenen om

i prostitutionshandlingendelaktighet och grunder-mäns ansvar var
till klass- och könsbaserat kvinnors hälsa lagda.sättett attna se

prostitution valt förExemplet markera ytterlighetenär att av
kvinnors utsatthet. följder för hälsan har alltidDess varit katastro-
fala. några har haft dålig hälsaKnappast så och så låg medellivs-
längd de sålt sina kroppar för Under tidigt 1900-som som pengar.
tal gällde det framförallt kvinnor flyttat till städerna ochsom su-
gits fabriksarbete,i lågavlönat arbete det knappastettupp som
gick leva på.att

kvinnorBorgerlighetens

Även kvinnor från bättre lottade samhällsklasser befann sig vid
denna tid i ekonomiskt situation slag änutsatt annaten men av-
arbetarkvinnoma. Sällan led de förnöd dagen, åtminstone inte de

gifta. de saknade tillgång tillMen den bor-Isom var egna pengar.
gerliga familjen förutsattes ensamförsörjare och denmannen vara

befann offentligasig i den sfáren. Kvinnornas rumsliga bas ut-som
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gjordes hemmet, med uppgift föda och fostra barn ochattav an-
för hushåll och trivsel.svara

Livsmönstret spår i dåtidens vetenskap: fortplant-ävensatte
ningsorganen utnämndes till borgerliga kvinnors viktigaste
kroppsorgan. För energi till barnafödande fysiskansågsatt spara
och intellektuell verksamhet olämplig. Uppfattningen kvinnorsatt
plats i hemmen fick på detta också medicinsk legitime-sättvar en
ring.

påverkades då kvinnornasHur hälsa rumslig instängdhet ochav
ekonomisk ofrihet detta kanOm inte något med säkerhet.säga
Tuberkulos utbredd sjukdom vid denna tid. Kanske bidrog detvar en
osunda leverne framförallt kvinnor kunde föreskrivas isom unga -
halvsvält och tillåtelse fritt sig utomhus tillrörautan att att-
sjukdomen vanlig i högre samhällsklasser. då vanligaDenävenvar
hysterin kan kanske också i samband med kvinnornassättas
bundna och osjälvständiga liv. det sexuellaAtt tvånget förstortvar

giftade kvinnorna vi med säkerhet. Forskning idag visarvet att
förhållandet till det eller mindre dolda äktenskaps-mannen, mer
kontraktet, har haft betydelse för hur kvinnan upplevt sitt beroen-
de. och ekonomisktEgna medbestämmande positivt förärpengar
hälsan. Ekonomisk och social isolering, liksom sexuellt tvång -
välkända inslag i misshandelsförhållanden verkar i stället nedbry--
tande hälsan.på

Alla kvinnor i seklets början förstås inte gifta. självaIvar ver-
ket kvinnorna flerde ogifta de gifta, i synnerhet i städerna.änvar

antal hade stadigt ökat frånDeras 1800-talets mitt, i alla samhälls-
klasser. blev hitta försörjningDet för dessatvunget att även utan-
för familjen. borgarkvinnor blevFör det vårdande och fostrande
yrken bedömdes passande sjuksköterska, lärarinna och lägresom
tjänster inom förvaltning och administration post, telegraf, kon-
tor. Vad ansågs lämpligt arbete för kvinnor byggde påsom vara
naturvetenskapens ideér kvinnors natur. tjänster komHögreom
inte på fråga på grund kvinnors påstått klena intellekt, ologiskaav
karaktär och känslosamhet. Med denna beskrivning kvinnorsav
personlighet motiverades lönerna hölls låga. ytterliga-Ettäven att

kvinnor inte hade familj försörja. Kvinnorargument att attre var
räknades inte familjeförsörjare de hade ellerbamävensom om
andra anhöriga handatt ta om.

Arbetarklassens kvinnor

Arbetarklassens kvinnor, gifta och ogifta, vid sekelskiftet långtvar
fler borgarklassens. Varken för städernas fabriksarbetande kvin-än
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fysiskt arbetekvinnor det taleller landsbygdens att an-omvarnor
Arbetarkvinnornasbarnafödande förmågan.för denskadligtsågs

inom industrin.för täcka behovetblandkrafter behövdes attannat
noggrannhet gjordetålmodighet ochkvinnorsuppfattningEn om

arbetsuppgif-repetitivalämpade för enkla,särskiltdessa ansågsatt
från kvalificeradeocksåkunde dedettaGenom utestängaster. mer

långkunde tolv timmarArbetsdagenvälavlönade arbeten.och vara
Årshyranförsörjning.inte räckte tillden ändåså låglönen attmen
arbete.lönen för årsofta likabostadför liten stor ettsomvaren
hushålls-utförts kvinnortraditionAndra arbeten av varsom av

hembi-kvinnor platsoch andras hem. Ungaarbete i tog somegna
Även arbetstidema dessutommycket låga,lönernahärträden. var

äldre kvinnornafri tid. deminimum Förmedoreglerade ett av egen
fabriks- ellerutföras vid sidanhemarbetetskulle det annatavegna

modernsig självaofta klarafick dessaHade de barn närarbete. var
i tjänst.

sjukdomar.fattigdomensdrabbadeskvinnorArbetarklassens av
och påiregel, olycksfall hemmenutslitningUndemäring och var

i familjerna.Infektionssjukdomar härjadevanliga.arbetsplatserna
Smittriskenmässling hörde till dedifteri ochTuberkolos, värsta.

ohäl-mörka ochbostädernaökadedödlighetenoch att vargenom
trångboddhetenoch att enorm.varavsosamma

Blödningarrisker för hälsan.ytterligareinnebarBamafödandet
dödsfallen många. Barn-vanliga,komplikationeroch andra var

smitt-grund okunskapfruktad. Påsärskiltsängsfebem omavvar
förlossning sjukhusvidinfektionsriskenkundespridning vara

vissadrabbadesdettahemförlossningar. Genomvidstörre än
utsträckningikvinnorsamhällsklassemashögrehåll de somsamma

arbetarkvinnoma. frånkvinnorgravida och födandepåMen synen
borgarklas-ivad gällde kvinnornaarbetarklassen änannanvar en

vilabeordradesomvårdnad ochmyckenfickdemedan senaresen;
oavbru-igångarbetarkvinnorförväntadesperioderunder långa vara

förlossning.efterochbåde företet,
Ändåinte.mödrar fannsstöd tillEkonomiskt var merensamma

födda1910Stockholm åren 1900ialla barnhälften utomän av -
läm-sina barnbehållaklarade inteMånga utanäktenskapet. attav

eller adoption.barnhemtillnade dem

inledshälsaför bättreKamp

hälsa sådåligalevnadsförhållanden ochuslaarbetarklassensNär
reform-socialtdetuppmärksammasbörjadesmåningom genomvar

fortsattaSkolväsendetsfolkhälsan.påverkasökte ut-arbete man
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byggnad bidrog till i hälsofrågor ochkunskap till hälso- ochatt
kostupplysning till ambitiöst för bo-spreds hemmen. Ett program
stadsbyggande gjordes också målet bygga bortattupp, var
trångboddheten och människor tillgång till och avlopp,vattengej

i ljus och luñ.
Även arbetsmiljöerna sanerades hjälpligt. Till detta bidrog till-

komsten yrkesinspektörer. Förebyggande medicinsk behandlingav
hade inletts redan på l800-talet med smittkoppsvaccinering.
Andra liknande åtgärder följde. framförallt sökte bekäm-Det man

smittspridningen. denna gjordes den lägsta samhällsklas-Förpa var
framförallt kvinnor, ansvarig.dess Kampen blevmot smutsensen,

dagligt slit. Dels för faktiska föroch livslångt den risken sjuk-ett
föreställningendom, också för motverka arbetarklas-attmen om

och smittsamhet.smutssens
kombination bättre bostäder och socialt och ekonomisktEn av

hälsan i arbetarklassen långsamt förbättra-stöd bidrog till ävenatt
till exempel tuberkolosen minskas, innandes. Så kunde verk-även

behandling fanns. Könssjukdomar gick dock intemedicinsk attsam
komma vanliga hygieniska åtgärder, inte heller i privi-åt med mer

detligierade familjer. de lägre samhällsklassemas kvinnor,Men var
prostituerade,de icke fick skulden för denna sprid-ävenäven som

nmg.
sexualitet börjadefriare märkas i Sverige i slutetEn syn av
framfördes1800-talet. Tankar till sexualitet utanför äk-rättom

möjligheter skulle finnas förtenskapet och alla skydda sigatt att
Debatten blev livliggraviditet. ledde till försäljningmot attmen-

preventivmedel förbjöds Sedlighetsiv-och information 1909.om
rädsla för befolkningskriså sidan, å den andra låg bakomran ena

beslutet. Även Fredrika Bremerförbundet stödde detta, påverkat av
det högsta värdet.Ellen tankar moderskapet FörKeys somom

kvinnor antal ofrivilliga gravidi-innebar beslutet fortsatt stortett
fortsatt spridning venerisk smitta. Båda dessa följderteter samt av

detkunde ha minskats användning kondom. gälldeNärgenom av
sexualiteten samhällsintressen kvinnorsdet således andra änvar
hälsa prioriterades.som

Hemmafruar vidoch ogifta kvinnor seklets mitt

problemen för arbetarklassens kvinnorEtt de destora attav var
tvingades arbeta för mycket. sammanlagda arbetet, i löne-Detatt

Ävenarbete och i hemmen, många orkade. för dettaänvar mer
arbetarrörelsenpresenterades socialt takt medIett attprogram.

sig starkare och krävde drägligare livsvillkor spreds tankenväxte
ii 5 9j
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också arbetarklassens kvinnor skulle ha sin främsta plats iatt
hemmet. Motivet delvis detsamma för borgarkvinnorna.:var som
kvinnor inte lämpade för arbete utanför hemmet. Frånvar
manligt fackligt håll hade också sedan länge förts kamp moten
kvinnors deltagande framföralltinom industrin, åtminstone i såda-

arbeten där konkurrens med kunde befaras. kampDennamänna
fick fart under 1920- och 1930-talen, itakt med arbetslös-attny
heten Sedan socialdemokraterna kommit i regeringsställningsteg.

fanns1932 också politisk "en lön skulle räckasträvan atten -
till arbetarnas familjer. Rollfördelningen klar:även var mannen

skulle tjäna kvinnan sköta hushållet och handtapengarna, om
barnen. uppföljning sekelskiftetsEn tankar kvinnorsav om
natur kom väl till Ledamöter i riksdagen hänvisade tillpass.
kvinnors svaghet och sjukfrånvaro motiv för giftastörre attsom
kvinnor föreslogs mista till förvärvsarbete och kvinnorrätten att
inte skulle ha till lönerrätten män.samma som

1930-, 1940- och 1950-talen blev de årtionden i Sverige då flest
hemmafruar registrerats i statistiken. Detta förbudnågottrots att
för kvinnor förvärvsarbeta sedan de gift sig eller fått barn aldrigatt
utfärdades. blev det,Tvärtom påverkan från särskilt till-genom en

kvinnokommitté, förbjudet1939 avskeda kvinnor såda-satt att av
officiellaanledningar. siffran för antaletDen hemmafruar 1-2na

miljoner dock troligen för hög till det lönearbeteär om man ser
faktiskt utfördes kvinnor under denna tid. familjerI mångasom av

räckte det inte med lön. Kvinnorna fortsatte, sin officiellatrotsen
hemmafruar, förvärvsarbeta. åtog sigDe allehandastatus attsom

extraarbeten och timanställningar. Arbetet utfördes ofta på
obekväm arbetstid; dolt arbete sociala förmåner.ett utan

Offentlig statistik och vardagsverklighet således alltidinteär
sak.samma

ocksåfanns tillgång till bättre ochDet hygieniska bostä-nu mer
der, det bara kom liten del befolkningen till-även ännuom en av
godo. nybyggda hus blev badrumI standard. Lägenheterna ljusa.var
Utrymmesstandarden dock fortsatt låg. för få dis-Kravet attvar

tvårummare i så kallat bamrikehus familjenett attponera en var
hade minst fyra bam. Långt på l950-talet bestod den vanligaste
familjebostaden i Stockholm och kök.ettav rum

Medicinska framsteg bidrog ytterligare till hälsan förbättra-att
des. Penicillin, och andra kemiska medel, introducerades i Sverige
på l940-talet. Därmed minskades dödligheten i infektionssjukdo-

gällde till exempel lunginflammationDet och bamsängsfeber,mar.
båda fram till dess vanliga dödsorsaker. Tuberkulos, redansom
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minskats sociala åtgärder, kunde också behandlas medi-genom nu
cinskt och räknades inte längre folksjukdom.snart storsom en

Även på bamafödandets område blev det förbättringar. taktI
med moderskapet uppvärderades och ökat barnafödandeatt att var
önskvärt infördes allmän mödra- och bamavård, behovsprövad
moderskapspenning och mödrahjälp. Från slutet 1940-talet in-av
fördes allmänt barnbidrag och från 1955 moderskapspenning till
alla. Bidragen betalades direkt till kvinnorna. gifta kvinnorFörut

det ofta deras enda kontanta medel.var egna
Självklart det också hälsovinst för många kvinnor, fram-var en

förallt i arbetarklassen, slippa alltför mycket arbete utanföratt
hemmen. Arbetet hemma ofta särskilt för de mångatungtvar nog,

saknade moderna bekvämligheter. Kunskapen hem-ännusom om
mafruamas hälsa dock synnerligen ofullständig. lillaDetär ärsom
känt visar hemmafrutillvaron inte generellt varit någon garantiatt
för bättre hälsa. Pågående forskning visar det bland varitatt annat
kvinnornas inställning till livsformen påverkat hur de mått.som
Fördelning betalt och obetalt arbete har avgjorts i skärnings-av
punkten mellan omgivningens förväntningar och önskemål:egna
vi variationer från dem såg det sin livsuppgift attser som som ar-
beta familjen, till dem valde helt från giftermålavståattsom

barn för sigoch arbete.ägnaatt eget
ekonomiska situationen förDen hemmafruarna osäker, ivar

praktiken hushållerskekontrakt. Betalningen skedde in naturaett
tillgång till fickpengar.med varierande Om kontraktet upplöstes,

till exempel skilsmässa, förändrades den ekonomiska situa-genom
tionen ofta till det eftersom kvinnorna inte hade utbildat sigsämre,

sigeller meriterat på den avlönade arbetsmarknaden. Ofta fanns
arbetenendast lågbetalda få. Ett visst skydd de garanteradeatt var

lagstiftning ochunderhåll änkepension.genom om
politikDen fördes under denna period förstärkte ochsom un-

derstödde familjenpå och den heterosexuella parbildningentron
bas i samhället. verkligheten giftermålsfrekvensenI undersom var

1930-talet låg och kvinnor förblevmånga ensamstående. Deras
lämplighet för arbete utanför hemmet ifrågasattes aldrig, bara de
höll sig inom givna Arbeten bara kvinnor ansågs lämp-ramar. som
liga för fanns fortlöpande. Oftaockså det inom och slit-tungavar

yrken. utredning gjord kvinnor visadeEn 1930-taletsamma av
vad betraktades respektive lätt arbete be-att tungtsom som mer

rodde lämpligtpå vad ansågs arbete, för respektive könsom vara
och i det sammanhang det ingick, själva tyngden i arbetet.än
Motsvarande anpassning till rådande samhälleliga förhållanden fö-
rekom under beredskapsåren 1940-talet. Kvinnor användes då
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för uppgifter de varken före eller efter lämpligaansetts att ut-som
föra.

i låglöneyrken låga. PrecisKvinnolönerna ännu extremtvar
de inte alltid till bostad. Omkring hälftentidigare räckte egensom

behovsprövad ekonomisk hjälp.alla mödrar uppbar Ett stortav
varit ensamstående. Bekymmersamt detantal dessa torde varav

knappt fanns tillgå.också organiserad barnomsorg ännu attatt
landets kvinnor, de ogifta med ochVi hur stor grupp avser en

sidan det statsmakternalevde sina liv vidbam,utan av av upp-
fanns där och gjorde ficklivsmönstret.muntrade De nytta, ett

räknades ändå inte riktigt. Villkoren för devisst socialt stöd, men
för de gifta.ogifta i allmänhetkvinnorna sämre änvar

dold och omgiven tabun.kärlek mångaLesbisk ännu avvar
sexuella förhållanden mellantill betraktadesFram 1944 personer

kriminella handlingar, därefter sjukdom.kön somav samma som
homosexualitet registret för sjukdomsdiag-försvannFörst 1979 ur

noser.

Abortfrågan

skamfyllt. i kombinationogift också Detta,Att ännuvara mor var
illegala abor-utsattheten, ledde till antalmed den sociala ett stort

inflyttningen till städerna påtakt med den fortsatta 1920-lter.
för-stadigt ökat iantal. riskeroch l930-tal hade dessa Stora var

överlevdeingreppen och dödligheten hög.knippat med Devar som
fanns vid mittenvissa stockholmssjukhusblev ofta sterila. På ännu

avdelningar för kvinnor behövde vård1940-talet särskilda somav
då penicillinet kommit i bruk,aborter. Efter 1945,efter illegala

efter in-fall med dödlig utgång. sviternaminskade antalet Men
Ävenallvarliga. kvinnor från högre samhälls-alltjämtgreppen var

möjligheter arbe-Ofta hade de bättreklasser gjorde ibland abort. än
varitsaken. Abortfrågan har alltidtarklassens kvinnor ordnaatt en

klassfråga.
fanns nådde sällan de lägre samhälls-sexualupplysningDen som

eller landsbygden. intensivtklasserna, varken i städerna på Ett ar-
främja rättigheter och förmedla kunskap ibete startades för att

Elise isexuella frågor. Arbetet drevs RFSU med Ottesen Jensenav
kampen gällde till försäljning och in-politiskaDen rättspetsen.

till skäl iformation preventivmedel och abort. Sociala stodrättom
graviditeter kvinnor ochförgrunden: ville förhindra hos ungaman

barn det gällde framföralltkvinnor redan hade många senaresom -
antalet illegala aborter. bud-landsbygdens kvinnor och minska I-
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skapet fanns också bejakande sexualiteten kärlekshand-ett av som
ling.

urskiljas i debatten: sidan deTvå intressen kunde åmotsatta ena
och deras hälsa den politiskavärnade kvinnorna väns-som om

för frivissa radikala kvinnogrupper och vilka taladeRFSU,tern,
Åpreventivmedel. andra sidan de hänvisadeabort och tillrätt som

befolkningspolitiska motiv och före-till moraliska, religiösa och
starka begränsningar. Abort skulle bara fåspråkade fortsatt göras

arvshygieniska grunder.på
inlägg också ibefolkningsfrågan 1934, blevBoken Kris i ett

föreslogsabortfrågan. sociala reformer där sågsDe som som en ny
födelsetalen Opinionen påverkades ochmöjlighet hållaatt uppe.

lag tillät abort bara mycket1939 kom snävany som menen -
skäl tilläts inte. år upphävdesindikationer. Sociala Samma även

preventivmedel.förbudet försäljningmot av
Underillegala aborter påverkades inte den lagen.Antalet av nya

gjordes därför flera tillägg, där socialaföljande decenniernade även
Många abortansökningar avslogs dock,skäl godtagas.kom att var-

antal fortsatte periodenför de illegala abortemas att stort ut.vara

intåg på arbetsmarknadenförnyadeKvinnors

1950-talet hade hemmafrun ideal spelat sinVid slutet utsomav
Arbetsmarknaden krävde arbetskraft och kvinnor, i allaroll. mer

i alla åldrar, behövdes i arbete utanför hem-ochsamhällsklasser
såväl i industri i det snabbt utbyggdaArbetstillfällen gavs sommen.

tidigare hemmafruama sin erfa-kunde med långavårdsamhället. De
och vårdarbete ofta gå direkt i sådant arbete.renhet hushålls-av

låga. mitten 1960-taletvidKvinnolönema Förstännuvar av
och lika lön för lika arbete.kvinnortecknades avtal mängavsom

respektive mansdominerade yrkenLika kvinno-värdering varav
Fortfarande det svårt för kvinnor i låg-det inte talännu varom.

sin lön.klara sig påvärderade yrken att
bostäder hade också inletts.gigantisk nybyggnationEn av nu

de flestakallade miljonprogrammet kundeMed hjälp det såav
talen erbjudas rymliga bostäder.och 1970-människor under 1960-

vanligt i alla samhällsklasser.fyra blev Bo-bo i ellerAtt tre rum
kvinnor förvän-Ensamstående barnstadbidrag fanns söka. utanatt

och kök.tades dock nöja sig med ett rum
uppbyggda områdena dålig. PlaneringenServicen snabbti de var

efter det ökande antalet privatägda bilar.ocksådessa anpassadesav
de ofta varken hade körkort ellerProblemet för kvinnor attvar

till de förorternavardagen. Arbetsresomatillgång till bil, i nya var
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långa liksom avståndet mellan affär och bostad. förbättradTrots
standard med tillgång till tvättmaskiner, god köksutrustning m.m.
minskade således inte varken tyngd eller tidsåtgång i det dagliga ar-
betet. Problemet med dubbelarbete gällde också alla kvinnornu -
med skillnad: ekonomiskt välbärgade kvinnor kunde köpa sigen
tjänster. med mindreDe fick klara allt själva och ägnapengar mer
tid hushållsarbete, inköp med mera.

Även inom sjukvården gjordes satsningar under dennastora nya
period. Framförallt det specialistvården byggdes Dettaut.var som
kom inte alltid kvinnor bara till godo. Många deras besvärav rym-
des inte i den högspecialiserade vården, särskilt inte sådana be-som
traktades triviala, berodde på vardaglig förslitning ellersom som
hade sociala orsaker. svängningEn skedde under 1980-talet, då in-

åter riktades primärvård och allmänläkare. kraftigtresset Enmot
upprustning denna vårdform har skett sedan dess. Okunskapenav

kvinnors sammanlagda arbete och den samhällshistoriska bak-om
grunden till fortfarandederas liv dockär Det gäller framför-stor.
allt de äldre kvinnorna, vilka den patienter.utgör största gruppen

Graviditet normalitet, sjukdom eller arbete-

fler kvinnorNär förväntades arbeta utanför hemmen förändrades
på graviditet och barnafödande. Olika besvär och symptomsynen

under graviditet betraktades på 1960-talet normala tillstånd,som
till exempel ryggvärk. Eftersom sjukförsäkringen bara täckte ar-
betsoförmåga på grund sjukdom kunde kvinnor vägras ersätt-av
ning under graviditet, de förhindrades arbeta på grundäven attom

sina besvär.av
Kvinnors förhållningssätt bidrog sannolikt också till denegna

uppkomna situationen. För hävda sig på arbetsmarknaden blevatt
det viktigt framstå i alla delar lika blevDettaatt männen.som an-
geläget inte minst för de skaffadekvinnor i allt antal,störresom,
sig högre utbildning. Kvinnor, fick barn på 1960- och 1970-som
talen, förnekade och dolde ofta de påfrestningar graviditetensom
och den första perioden efter förlossningen innebar. gälldeDetta

småbamsmödrar. Debatten och fadersäven deltagande imänsom
hemarbete och barnomsorg bara påbörjad. När arbetstill-var nyss

medverkanfállena minskade och kvinnors i förvärvslivetsenare
inte lika efterfrågad ändrades praxis kring sjukskrivning vidvar
graviditet gång; 1970-talet blev det lättare fåännu besväratten
under graviditet godkända sjukdom. Normal graviditet ärsom
kroppsligt ansträngande arbete, inte sjukdom. Kvinnor själva upp-
värderade också barnafödande och moderskap. Till detta bidrognu
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vissa delar Alltfler krävde också tillkvinnorörelsen. smärt-rättav
fri forlossning. Samtidigt såg många den medikaliserade förloss-
ningsvården onaturlig.som

normalt och onormalt under gravidi-Tolkningen vad ärsomav
hur anpassning till samhällets och arbets-exempel påärtet ett

vikt kvinnors upplevelsemarknadens behov större än egen avges
generaliserat kan vi i tiderarbetsförmåga. Lite säga att stortav ar-
likhet mellan kvinnor och betonats.betskraftsbehov har Närmän

arbetslösheten ökat i stället kvin-bamantalet sjunkit och/eller har
lyfts fram ofta med barnafödan-olikhet jämfört med männors -

i fokus.de och moderskap

abortfrågans fortsättningSexual- och

sexualitetens område skedde också förändringar.På Pre-storanu
allt utsträckning. mittenventivmedel användes i Frånstörre av

p-piller och spiral. illegala aborterna1960-talet fanns Deäven
Ändradehöga. sexualvanor och ändradfortsatte detta atttrots vara

sexualitet orsaken till det. så kalladeinställning till Detros vara
nödlösningen för många kvinnor. Sovjet ochPolenresoma blev I
hade abort då varit tillåten Någonsedan länge.flertalet öststater

inte, eftersom sjukvården i östländema oftalösning detbra varvar
undermålig.

1960-talet beviljades emellertid alltfler legalamittenFrån av
kundenågon ändring lagen skedde. Kvinnoraborter attutan av-

bestämma själva. Varje abort skulle då-fortfarande inte prövas av
medicinalstyrelsen eller så kallat tvåläkarintyg.varande ettgenom

röstade också vid denna tid våldtäktMedicinalstyrelsen attmot
befaradeäktenskapet skulle kriminaliseras.kvinnor inom Manav

lagen i skilsmässoproces-kvinnor använda sig denskulleatt nyaav
andramedicinsk sakkunskapexempel påytterligare att sattettser;

kvinnors hälsa. lag för-Enintressen föreegna somomsorgen om
mit-det allt ibjöd i äktenskapet blev 1965. Förstvåldtäkter trots

tillkompletterades den så hänsyn1980-talet störreattten av
alltid varit problem för kvinnorkvinnors harönskan Det etttogs.

hälsofrågor.inte räknatssexuella övergreppatt som
trädde i kraft mångalagen fri abort 1975,När även motnuom

efter mycket påtryckningar från starkläkares inrådan, det envar
straffet för vidkvinnorörelse. då också kvinnor bortFörst togs

kvinnor själva bestämmafosterfördrivning. Lagen rätt att omgav
graviditetsveckan.sin graviditet till 18:e

har förblivit tämligen konstant jäm-totala antalet aborterDet
ökning många befa-före den fria aborten.fört med tiden Den som
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rade har således uteblivit. tidpunkten förskjutits till tidigt iAtt gra-
viditeten ingreppen sker under säkra förhållanden haroch att

minskat riskerna. slippa kränkandeemellertid drastiskt Rätten att
väsentlig hälso-bedömningar och själv få bestämma ocksåär en

vinst.

livsloppsperspektivKvinnors liv i

perapektiv och kvinnors sammanlag-välja påLåt ett annat seoss
idag gamla föddes ochda livshistoria. Kvinnor 1910-ärsom

fåttde upplevt tiden kvinnor justl920-talen. barn harSom när
med kort skolgång. Redan från 14, 15Många växterösträtt. upp

de i arbetslivet: i lantbruk, i affär, hembi-ålder återfannsårs som
upplevde de arbetslöshet ochfabrik.träden, på Som unga vuxna

sig till hemma-1930-talet. hadesedlighetsdebatt på De att anpassa
Efter eventuellt giftermål kom kanskeberedskapsår.fmideal och

hemarbete, medbarnafödande ochperioder med enbart varvat pe-
medelåldernbetalt och obetalt arbete.rioder kombinerat Idär de

i för-förväntningar; de åter åtråvärdademöttes varnuav nya
uppnådde de under och 1980-tal.Pensionsåldem 1970-värvslivet.

kvinnor i denna generationpraktiskt allaförGemensamt taget
familjer.för det obetalda arbetet i sinadeär ansvaratatt ensamma

form förvärvsarbete. allaockså haft någon Intealla harNästan av
heltidsarbete.pension, åtminstone inte ifram tillhar dock orkat

Efterarbetat inom vård eller industri.särskilt degällerDet som
sköta hemmet, denfortsattpension har kvinnorna eventu-att

själva. Många har skött sinaoch sigelle maken åt även män,om
blivitSärskilt det harfriska och sjuka.både ett nyttsenaresom

förhög ålder. Utmärkande deutföras ivårdarbete atttungt upp
sina livde delkvinnornaflesta är ägnat attstoratt av ar-enav

deanhöriga. gäller också mångabarn, Detbeta för andra: män, av
anhöriga.hand föräldrar eller andratagitogifta kvinnorna omsom

för mödantill lönKvinnors rätt

Proble-sjukförsäkringen infördes i Sverige år 1955.allmännaDen
med den nuvarande försäkringen, denkvinnor,för äräven attmet

Detför förlorad arbetsinkomst i förvärvslivet.endast ersättningger
arbete,försäkring täcker effekten sammanlagtfinns ingen som av

livsloppsperspektiv.i synnerhet inte ibetalt och obetalt, ett
till sjukersättning och förtidspension hargällerdetNär rätten

underläge. desjälva bidragit till ekonomiskt Närkvinnor ibland ett
dag har det detta personliginte längre orkat full sett svag-som en
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själva verketarbetstid i lönearbetet.minskat sin Ihet. har dåDe -
obe-för Samtidigt har detellerarbetet varit för slitsamthar tungt.

oförminskat. Utsliten och tröttvarittalda arbetet i allmänhet
sextim-Försök meddessa kvinnor.beskrivningarvanligaär av

sjukfrånvaron1990-talet har minskatpåmarsdag full lönmed nu
i vissa vårdyrken avsevärt.

behövtsökt hjälp dekvinnor intetillanledning när ärEn attatt
erkän-ofta varit dåligtdrabbat kvinnorsjukdomar och besvär som

musklerbelastningsskador iHit hör blandoch utforskade.da annat
sjukskrivnakvinnorna blivitsäkertinte ävenoch leder. Det är att

de önskat det.om
ocharbetstid har lönen minskatned igåttkvinnornaNär -
intedemoch framtida pension.sjukpenning Fördärmed även som

kroppsligadå, förutom denförvärvsarbeta harlängre klarat att
oreparabel.skadan varitekonomiskadenskadan, även

höjas.aldrig kunnatavslutat lönearbeteefterInkomsten har
gällersmå pensioner. Detleva på myckettvingasMånga kvinnor

liv obetalt arbete.delen sitt åtockså kvinnor störreägnat avsom
pensionspoäng.berättigat till någraintearbete harDeras

arbetsskadeförsäkringlagennuvarandeträdde den1976 om
också sådanatidigare anmäldekvinnorkraft. FleriLAF än nu

detvisademinskade arbetsförmâgan. Snartbesvärskador och som
kvinnodomineradegodkändes inomantal skadorfärresig att ett
eller påmansdominerade.inom De sättyrken annatmonotonaän

bedömdes inte be-kvinnor hade,mångaarbetenslitsamma gesom
undantagsfallendast iStädarbeten ansågsstående skador. t.ex.
åldersföränd-förslitning och normalaNaturligsådana."kunna ge
gäller besvärvanliga förklaringar detvariti ställethar närringar

upprepadeHandledsbesvär grundkvinnor presenterat. avsom
iförändringarhormonellatolkatsharrörelser i arbetet sam-som

Även har legatpsykiska förklaringarklimakteriet. näraband med
ska-fibromyalgi ochkvinnor meddrabbathartillhands. Det senare

vid datorskärm.arbeteefter långvarigtdor
godkända arbetsska-allt antalet1980-talet ökadeUnder trots

veri-forskningskedde i takt medkvinnor.dor, för Detta attäven
i rörelseappa-irreversibla skadorkanarbetefierat monotontatt ge

praxisförskjutning vid bedömningen. Ar-följdeMed dettaraten. en
decennietslutetkomstädarbetenbetsskador grundpå attmot avav

godkännas till 90 procent.
sådanarbetsskador fåtthade antalet1990-taletbörjanI enav

inträffadeSamtidigtansågs förkostnadernaomfattning stora.att
åtstramningspro-statligtarbetslöshet ochochlågkonjunktur ett

för lagentolkningsföreskrifternaResultatet blevinleddes. attgram
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ändrades. Skador uppkommit efter exponering för monotonasom
uppgifter skall återigen räknas arbetsskada.intenu som

Med nuvarande praxis vi således tillbaka i de förhållandenär
rådde före den nuvarande arbetsskadelagens tillkomst. Detsom

synliggörande dåliga arbetsmiljöer på kvinnodominerade arbets-av
platser 1980-talets tillämpning lagen givit riskerar återattsom av
döljas.

Hur del kvinnors arbetsskador uppkommitstor av som genom
Ävenobetalt arbete inte känt. här detär med sannolikhetär stor

belastningsskador dominerar. Känt många det totalaär attsom av
antalet olyckor i samhället inträffar i hemmen, bortsett frånäven
fallskador på grund ålderdom. Brännskador och skador vid fallav
hör till de vanligaste.

Hälsa, kön och klass

kvinnorAtt och haft och har olika levnadsvillkormän tillär en
enkel förklaring till könsskillnader i hälsa. Feministisksynes

forskning har visat hur formella och informella maktstrukturer
mellan könen framstått centrala för hur livsvillkoren formats.som

förvärvslivetI kan det, idag, avläsas sålunda: bäst hälsa, och bäst
betalt, har manliga högre tjänstemän. Störst långvarig sjukfrånvaro
har de avlönade kvinnorna och desämst har minst tillsägaattsom

seklet.Vi minns de fabriksarbetande kvinnorna vid börjanom. av
Mönstret består: ekonomisk utsatthet och ekonomiskt beroende
ökar riskerna för ohälsa.

Att kvinnor i alla samhällsgrupper har fler och oftaresymtom
sjukskrivna, jämförbaraär har orsakerän män, också hörsom

med privatlivet. Av betydelse förhållandet tillstor är när-samman
stående harJag uppehållit mig vidmän. kvinnors ekonomiska be-
roende och sexuella utsatthet, och vid den ojämlika fördelningen

arbetet i hemmen. Misshandel och sexualiserat våldannatav mot
kvinnor har också blivit Först underomnämnt. år harsenare om-
fattningen detta blivit känt. Från l980-talet har lagar tillkom-av
mit betraktar våld kvinnor i hemmenmäns brott.motsom som

harLagen också skärpts det gäller sexuellanär övergrepp.
Lagstiftning kvinnors rättigheterrört det gällt sexuali-närsom
och kroppslig integritet har under helatet seklet kommit isenare

tiden lagstiftning förbättratän villkoren för kvinnor inom tillsom
exempel arbetslivet. Det gångna seklets våld kvinnor har varitmot

dold historia skurit årtionden och samhällsklasser.en som genom
Självklart har ohälsan i våldets spår varit stor.
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Ensamstående kvinnor varitär utsattaen annan grupp som un-
Änhela diskriminerasder seklet. idag de mödrar. Många kansom

inte utnyttja till sextimmarsdag de har små barn: mins-rätten när
lönen.kar de sin arbetstid räcker inte socialbidrag krävs i deFör

flesta kommuner heltidsarbete. Ensamstående mödrar inte ärsom
således i praktiken möjlighet minska sinhögavlönade saknar att

Kronisk trötthet följdarbetstid lagen. detta,är,trots som aven-
i dennavanligtett symtom grupp.

Ambitioner tala hälsa förvandlas ofta tillHälsan då "att om
ohälsa också i denna artikel. Hälsan svårareSå ärrapporter om

påvisa. viktig hälsovinst kvinnor fått från sittMenatt en som ar-
husmödrar och omsorgstagerskor kunskap i basalbete ärsom

överlevnad. Tillgängliga kläder och hygien harmat,resurser av
Ävendet räckt till alla. kroppsligfördelats och förvaltats så att

ingått. kun-och känslomässig har Arbetet har givit ettomsorg
varit både omgivningen och kvinnorna själva tillskapskapital som
vi här förklaringarna till kvinnor leverKanske attnytta. ser en av

Kvinnor, framförallt i den äldre generationen, be-längre män.än
jämnårigahärskar helt enkelt konsten överleva bättre än män.att

tillfredsställelse och glädje det givit ha kontakter medDen näraatt
och behövd har också varit positivt för hälsan.andra att vara

gällt i betalt vård- och omsorgsarbete. Samtidigt harharDetta även
effekter och arbetsuppgifter varit negativa. Bety-tungastressav

ekonomisk självständighet och sociala utanfördelsen kontakterav
knappast överskattas och har ibland kunnathemmet kan dock

andra nackdelar i arbetslivet.överbrygga

debatt och forskningHälsofrågan i

förts under seklet harkamp för kvinnors rättigheterDen möttsom
förden offentliga debatten. Företrädareolika former motstånd iav

vetenskap har med skiftande motivpolitik, moral, religion och
intressen passande plats isökt kvinnor till för derasatt styra sam-

offentliga medhället. har mellan och privataPendeln svängt rum -
variation samhällsklasser. kontrollenför olika Kampen överom

sexualitet varit särskilt tydlig.kvinnors barnafödande och har Den
verkat för kvinnors rättigheter, ihar utspelats mellan dem som

fortsatt kon-syfte deras hälsa och dem önskatvärnaatt somom -
allmännas intresse och bekostnadtroll kvinnor i detöver av-

hälsan.
finner vi inom medicinskLiknande motsättningar och trender

forskning först århälsoforskning. Socialt inriktad har på senare
könsskillnader och införlivat kvinnor i forsk-uppmärksammat
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ningen, i utsträckning Feministisk teoribildning, imän.samma som
vilken maktförhållandet mellan könen fokuseras, har begrän-ännu
sad tillämpning, undantaget i vissa kvinnoforskningsmiljöer. Gene-
rellt har kvinnors biologiska och påstått psykiska förutsättningar
betonats deras livsvillkor. kvinnor har varitHur äränmer mer
intressant hur kvinnor har det eller vad kvinnor gör.än

i sina liv,vad kvinnor gjort och under vilka villkor,Att ärse
emellertid centralt för förstå hur hälsa och ohälsa skapas. His-att

förändring blir möjligtorien visar maktbalansen, mellannäratt
könen kvinnor inbördes, kan rubbas.och mellan

Litteratur

del innehållet i artikeln hämtat från minEn bok Kvinnorsärav
hälsa fråga makt 1992.en om-

i Sverige har beskrivitsProstitutionsfrågan Olsson iHannaav
skrift Kvinnliga läkares föreningpublicerad Kvinno-1989.en av

vid sekelskiftet finns beskriven i Karin Johannissens Densynen
mörka kontinenten barn folkhälsans his-1994. I Svagårens ur-

fattigaskildrar Ulf Högberg och kvinnors liv1983toria utsatta
från framåt.1800-talet och

ElinVictoria Benediktsson och skrev i sina debutroma-Wägner
kvinnors kamp för ekonomisk självständighet i medelklas-ner om

Vardagsslit och drömmars språkantologin 1981I ges ensen.
översikt arbetarförfattarinnors skildringar kvinnors vill-över av
kor.

position, samhällsperspektiv, vikvinnors sociala kan lä-Om ur
i Hirdmans bok lägga livet tillrätta studier svenskAttYvonne isa -

gifta kvinnors obetaldafolkhemspolitik 1989. Om betalda och
skriver Anita Nyberg i Tekniken kvinnornasarbete, 1930-1980, -

befriare 1989.
könsarbetsdelning och vidmakthålls, i nutid,Hur ävengenereras

skildrar Annika Baude i plats jobbetKvinnans på 1993.
Hälsoaspekter giltiga för kvinnor idag finns i Könsperspektiv

ioch kvinnors hälsa 1996. ROKS Stockholm har givit ochut
samlat litteratur våld kvinnor. Särskilt Lundgren harEvamotom
med sin forskning bidragit till kunskapen sexualiserat våld.om
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kunnakvinnorVad bör

våldsymbolisktkapital ochkulturelltUtbildning som-

JOHANSSONULLA

de årenhar underUnder sådanakanKvinnor senastemotton en
marknadsföraochsynliggörai syfteordnatsrad kvinnomässor att

förståskvinnor harområden.olika Meninomkvinnlig kompetens
pigan ihusmodern ochkloster,medeltidensialltid kunnat. Nunnan

välkvinna likaborgerliga1800-taletsbondesamhälle,1700-talets
allti1900-talets kvinnorarbetarklassen,frånkvinnan somsom

och alla dearbetsmarknadenpåsökt sigutsträckning utstörre som
dagligaför denoch ståttvårdat,gånghistoriensunder tröstat om-

samhällsmaski-kunnande hadeochkompetensderasutansorgen -
itotalhavererat.gnisslatbaraneriet inte utannog

kapital ikulturelltalltid varit bäraresåledesharKvinnor ettav
Ochegenskaper.förmågor ochfärdigheter,kunskaper,form av

ställ-socialtid och medvarierati dettainnehållet överäven om
överlagharkvinnorändåñnns där nämnare:ning, gemensamen

skapadet gällerframgångsrikavarit mindre män närän att en
bytasskulle ha kunnatkapital där dettakulturellasittmarknad för

kunskapeller andra förmåner. Satsenhöglön,god statusmot en
modifikatio-sanning med mångaperspektiveti detmakt ärär en

omsorgsarbe-vardagslivetsförvärvats ikunskapKvinnlig somner.
vetenskapligaiproduceratsden mänlättväger gentemotte avsom

examinera-till deni förhållandelättocksålaboratorier. Den väger
granskaanledningdetfinnsskolkunskapen. Därför närmarede att

efter-utbildningssystem,vårtpräglatlogikkönsmaktsystemetshur
varudeklarerasväljs ochkunskaperdärdet utär som mersomsom

skolkunskapenvetande. Maktenvärdefullt övereller mindre
till-ska fåvilkabestämmahandlar dessutom rätten att somomom

makt.kunskapergång till de gersom
kun-renodladfrågaemellertid barainteUtbildning är om enen

föruppgiftoch viktigfostra,ska ocksåSkolanskapsöverföring. en
värderings-deskolanobligatoriskaden är att en gemensamge unga

börskolning. Och påmoralisk sättgrund, mansamma somen
börskolkunskapen,har makten överställa frågan vem somom

i sko-värderingarochmoralsigfrågaockså somvemsvemsman
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lans upphöjs till allas franskeDennamn gemensamma ut-norm.
bildningssociologen Pierre Bourdieu den ideologiöverfö-attmenar
ring och den inprägling och värderingar, pågårav normer runtsom

i våra skolor, handlar symboliskt våld i den bemärkelsenettom om
de dominerande klassemas ideologieratt påtvingas elever från alla

sociala skikt. dessutomAtt dessa ideologier i sin inte hellertur är
neutrala i förhållande till kön, finns det många exempel på inom
kvinnoforskningen.

Vårt hierarkiska och differentierade utbildningssystem speglar
därför samhälleliga principer förytterst makt och kontroll, och
många sociala hierarkier har under det sekletsenaste upprättats
med utbildning grund. högutbildadeDe framställs iblandsom rent av

härskande klass, just i kraft sina kunskaper ochsom en ny som av
sin kompetens bäst skickadär samhället. Enligt sådanatt styra en
meritokratisk ideologi det bara personligaär meriter räknas,som
meriter under 1800-talet började likställas med skolbetyg ochsom
examina. Därför det heller inteär någon slump adelsväldetatt
bröts ungefär samtidigt ritningarna till i vår bemärkelseett,som
modernt utbildningssystem drogs Inte heller det slumpärupp. en

arkitekterna bakom konstruktionenatt just borgerliga Imän.var
det följande ska vi hur könsmakten sin prägel någrasattese
olika delar 1800-talets skolsystem.av

Skolorganisation och kön

Av alla olika skolforrner i 1800-talets Sverige läroverket denvar
äldsta och ärevördiga med sina imest den medeltidarötter katolska
kyrkans skolor för blivande Genompräster. Gustav ochVasa den
lutherska reformationen införlivades dessa skolor i den statliga
maktsfären, och deras uppgift blev förutom utbildaatt präster även
civila ämbetsmän för den statliga byråkratin. Men lika självklart

det eller ämbetsmanprästatt manligt kön, likasom var en var av
otänkbart det flickor skulle ha något i läroverkenattvar göra.att
Därtill kom läroverket mycket exklusivatt skolform; vidvar en
slutet 1800-talet gick endast cirka den manligatreav procent av
svenska ungdomen i läroverk, och dem det i sin endastturav var
cirka fjärdedel fullföjde studierna fram till den avslutandeen som
studentexamen. i

Läroverket också i socialt avseende exklusivt, skola förvar en
medelklassens förhoppningsvissöner, där skulle sina förstatasom

samhälletssteg mot Den avslutandetoppar. studentexa-examen,
inträdeskrav för fortsattaett studier vid universitet.men, var
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började utbildninghälftUnder 1800-talets ses som ensenare
för hennesmedelklassflickanförberedaockså förnödvändighet att

och vårdan-husmorhustru, kompetentuppgift bildadframtida som
in-flickskolor,alla de privataskulleutbildningende Den sommor.
ka-kulturellatillhandahålla.städer, Deti landetsrättades runt om

äkten-påalltsåflickskolan omsättaspital avsett attgav varsom
och lä-Flickskolanarbetsmarknaden.inteskapsmarknaden och

de bådaideologinborgerligadärvidlag denspegladeroverket om
respek-offentlighetenden manligaroller ikönens komplementära

emellertid intesigrättadesfären. Nukvinnliga privatadentive
giftermåls-förändradeideologi, eftersomefter dennaverkligheten

överskotthade lett tillmedelklasseninom stortettmönster av
för-kvinnorsuppstod med dessaproblemogifta kvinnor. De som

kvin-yrken förvissalösasörjning försökte öppnaattgenomman
hantverk, ochhandel ochbedrivafickKvinnor rätt att nyanunor.

folkskolantelegrafen ochinommellannivåyrken på posten,t.ex.
ikvalifikationer, ochkrävde vissayrkendem.öppnades för Dessa

yrkesutbildan-också fylladärförflickskolanpraktiken kom att en
funktion.de

till de allraville klättrautbildninghjälpmedDen uppavsom
förädla sittytterligaremåstesamhällsstegen,påhögsta pinnarna

borgerligadenuniversitetsstudier. Enligtkapitalkulturella genom
Åt ingenbordeefter förtjänstochideologinmeritokratiska var en

uni-läroverk ochstudera vidmöjlighetenfrånheller attutestängas
hälf-anmärkningsvärtbakgrunden detoch denversitet, är attmot

anomalinpriori uteslöts. Denkvinnorna,befolkningen,ten aav
rättfärdiga medolikavisserligen på argumentförsökte sätt omman

underlägsenhetintellektuellaofrånkomliga gentemotkvinnans
ifasthetobjektivitet,styrka, mod,krävdeArbeten sommannen.

kvin-förheller ingetframsynthetöverblick ochkaraktären, var
förbehållnaegenskapereftersom sådana naturen man-varavnor,

nen.
håll, intesinadockifrågasattessanningarbiologiskaDylika

borgerligaden förstaförgick ikvinnorbara de spetsensomav
riks-krävdeSådelockså män. t.ex.kvinnorörelsen utan av en

skullekvinnormotion år 1865iSvenséndagsmannen C. atten
eftersomuniversitetexamina vidoch avläggastuderafå rätt att

ställningobemärkta störrehar i sinkvinna uppsnappatmången
fulla betygmedstudiosus,liberochkunskaper än somannanen

akademien.lämnar

längrekunskapenexamineradeden ettDärför borde inte vara
erfor-påvisakundekvinnordemonopol, ochmanligt provsom
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derlig kompetens borde också ha till högre befattningarrätt inom
telegrafen och den civila förvaltningen,posten, menade Svensén.

Och långt ifrån allaäven i beslutsfattande ställning delademänom
hans uppfattning, slutade det hela med kvinnor i förstaatt ett steg
år 1870 fick privatister avlägga studentexamenrätt vid lä-att som
roverken. Några år erhöll de studera och avläggarätten attsenare
examina vid de medicinska, filosofiska och juridiska fakulteterna
medan den teologiska fakulteten fortfarande förbehållen män-var

Dessa beslut innebar radikal förändring de principernen. en av som
reglerade könsrelationema utbildningenspå område, eftersommen
läroverken, kungsvägen till universiteten, fortfarande stängdavar
för kvinnor, behövde knappast befara någon anstormningman av
kvinnor denpå lärda banan. ellerEtt kvinnligt geni ingetannat var
hot manliga utbildningsprivilegier.mot

Till visso bevarades monopol högrepåyttermera männens
statliga ämbeten intakt. Många dessa nämligen så kalladeav var
fullmaktstjänster vilket innebar vederbörande tillsattes kung-påatt
lig fullmakt, och enligt paragraf i grundlagen kunde de endast in-en
nehas svenska paragrafenDen hade ursprungligen tillkom-män.av
mit i syfte utländska medborgare, användesutestängaatt men nu
den också för utesluta kvinnor. Sådana utestängningsmekanis-att

rimmade förvisso illa med den meritokratiska ordningen: kom-mer
borde i rimlighetens före kön. Och denpetens sättas motnamn

punkten riktade sekelskiftets kvinnliga akademiker at-svaga en
tack. så många de tillsammansDe hade möjlighetatt gö-attvar nu

sig hörda. krävde få använda sinDe utbildning i karriärsyfte,attra
och de gjorde anspråk blipå insläppta på yrkesrevir.att männens

krävdeDe bilda familj, samtidigt kvinna,även rätten att att vara
gift och inneha fullmaktstjänster. Dessutom hävdade deatt en
likalönsprincip. Allt detta djärva krav, i grunden ifråga-var som

och utmanade den rådande könsmaktsordningen. Striden komsatte
bland gälla kvinnors på villkorrättannat att att mänsamma som
söka och inneha tjänster adjunkter, lektorer och rektorersom
inom läroverken.

Manligt yrkesmonopol och kvinnlig kompetens

makt utbildningDen kanaliseras ofta så kalladesom ger genom
professioner. professionEn högstatusyrke kräverär ett som en
lång högskoleutbildning och därmed också hög formell kompe-en

kraftI denna lyckas yrkesutövama ocksåtens. upprätta ettav yr-
kesmonopol den inte har den utbildningenrätta stängs ute.som-
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medi princip alla dengäller ocksåMen rättaomvänt att examen
har tillträde till professionen.

flesta andra kriterieruppfyllde detta och deLäroverksläraryrket
vidde kvinnliga akademikerprofession. Därför hadepå som se-en

all anledningprofessionella ideologin på orden,kelskiftet dentog
läroverksorganisationen iHelaoptimistiska.känna sigatt var nu

Äntligen examinaväl de, med sina akademiskaskullestöpsleven.
vid läroverk, precisprovårstjänstgöringoch efterföljande som en

förklaras behöriga undervisamotsvarande kompetens,med attman
deras förväntningar vändes ireformerade läroverket. Meni det en

skulle läro-statligt betänkande år 1902Enligtbesvikelse. ettstor
gymnasium. Real-delar: realskola ochverket klyvas itvâ etten

gymnasi-vid ungefär års ålder ochrealexamen, l6skolan ledde till
vissa mindre städervid år.med studentexamen 19 Iavslutadeset

bedömdesrealskolor, i några demfinnasskulle det bara men av
varför realskolorna dei minsta laget,elevunderlaget orter-vara

hänvisadeskvinnliga akademikemaför flickor.öppnades Dena
dessa fåtaliga samskolortjänster påenligt förslaget till natur-som

de högre allmännahadeligtvis inte alls statussamma som
gymnasium och realskola ingick.både Dessutomläroverken där

inomifråga för lägre tjänsterendast kunna kommaskulle kvinnor
realskolan.

kvinnliga akademikeroch hundratalUpprördheten ettstor,var
bestämdas-till regeringen där de på detprotestskrivelseskickade en

fickutredningens förslag. skrivelseprotesterade Derasmotte
dei års läroverksstadga1905emellertid inget sattesutangensvar,

läroverkslä-uttryckligen undantag. skullepå Nukvinnliga lärarna
kunglig fullmakt och inte tidigare dom-tillsättas på avsomrama

definition uteslöts medinnebar kvinnorkapitlen, vilket att per
hittillsgrundlagsparagrafen.omtalade Dethjälp den tidigare somav

kringgås i dispens-kunnatvarit förbud ochouttalat ettett parsom
oöverstigligt hinder.explicit ochfall, blev ettnu

i förbund,gå DeKvinnornas första åtgärd ettatt sammanvar
drag blevFörbund ABKF.Kvinnornas NästaAkademiskt Bildade

vände sig tillpolitiska maktspelet.via blanda sig i det Deombudatt
professorn i juridikdem, Ernstallierade riksdagen ochimän en av

fil. drmotion författats Annaframlade 1905Trygger, avsomen
syftade till ändringMotionenAhlström, i ABKF.sekreterare en av

fullmaktstjäns-utestängde kvinnor frångrundlagsparagrafden som
kvin-riksdagen också principenaccepteradeTvå årter. omsenare

minsttjänster, beslutetstatligatill högre sagträtt men varnors
vilka grundernämligen inte påhalvhjärtat. kundeMan enas om

ingenting händesådana tjänster, ochkvinnor skulle få inneha
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förrän frågan under ytterligare tiotal år dragits, malts och be-ett
handlats i statsapparaten.

Kvinnorna fortsatte därför sin kamp. lyckadesDe få igenom att
två kvinnliga akademiker tillsattes sakkunniga i den så kalladesom
Löneregleringskommittén derasMen åsikter i behörighetsfrågan
åsidosattes helt och hållet i betänkandet. Förslaget innebar att
kvinnor helt skulle komma från lektorat och rekto-utestängasatt

lägre tjänsterDe de kunde inneharat. måste de frånträda vidsom
giftermål, och inte heller förordades likalönsprincipen. Målet -
jämställdhet med de manliga akademikerna långt borta. Medvar-

utredning, Lärarlönenämnden,nästa kvinnofrågan emellertidtog
framåt. fannsDär också kvinnligett akademikerstort steg en som

sakkunnig, och majoriteten hennes manliga kolleger ställde sigav
bakom många hennes krav. Hela läroverken skulle föröppnasav
kvinnliga lärare, och ingen könsprincip skulle ogiftautestänga
kvinnor från lektorat. Kvinnor skulle också kunna inneha rektors-
tjänster vid samskolorna. hellerInte skulle den kvinna ingicksom
äktenskap den anledningen frånträda sin tjänst.tvungen attav vara
Lärarlönenämndens förslag emellertidmöttes massivt ochettav
mycket hätskt motstånd från läroverkslärarnas led, och det hela
utvecklades till maktkamp mellan könen inom bildningsborger-en
skapet där striden gällde kontrollen den manliga professionen,över
läroverksläraryrket.

Som tidigare höga och speciellanämnts kompetenskravär de
professionellas främsta i strävandena slå vakt sittattvapen om
yrkesmonopol. Kompetens likställs därvidlag oftast med det exa-
mensbevis motsvarande formella utbildning gickDettasom ger.
emellertid inte använda i kampen de kvinnliga akademi-att mot
kerna, eftersom kvinnorna kunde uppvisa formella meritersamma

Istället försöktemännen. olikamännen omdefinie-sättsom att
begreppet kompetens: kompetens verkligen inget barara var som

kunde med pappersmeriter framhöllsmätas till exempel vid lä-ett
roverkslärarrnöte 1915, den måste framförallt bevisas iutan prak-
tiken:

Det naturligtvis kvalifikationen det kommerär på. Och dennaan
består inte bara akademiska examina och måste väl konstaterasav

undersökning.genom

Och kvinnor i praktiken underlägsnaatt det visademän,var
både erfarenhet och vetenskaplig forskning entydigt på. Kvinnor-

bräckliga fysik, höga sjukfrånvaro och klimakteriebesvär mednas
åtföjande ojämnhet i omdömet egenskaper diskvalifice-var som
rade dem för läroverksläraryrket. Också i intellektuellt hänseende
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sak-förlorade sig lätt i detaljer, honkom kvinnan till korta. Hon
hade okri-och perspektiv, och honöverblicknade förmåga till ett

Därför åtminstoneläroböckerna. måstetilltiskt förhållningsätt
kvin-perspektivseende Enförbehållas degymnasiestadiet männen.

mindre utveckladeotänkbart: hennesockså heltrektorsom varna
chefs-för olämplig förhenne synnerligenanlag formella gjordedet

befattningar.
denoförenliga medIäroverkslärare kortKvinnliga sagtvar

vetenskapligt skoladearbetsdelningprincip för könslig mänsom
kvinnan otjänstnaturlag.upphöjt till Det göra attatt envoreen

område, därmed påtävlingskampinbjuda henne till ettmannenen
dömd duka under.ömtåliga psyke Förgrund sitthon på attvarav

hänvisadei sak,inte taladeunderstrykaverkligen attatt egenman
ädel moder och makavarjetill samhällsnyttan: För gör sta-man

aldrig såfått tjänsteman,denvinst, änänstörreten omenom
omtanke läroverksgos-minst bordeintegod. Sist man av ommen

medvidlyftigt äventyrligt experimentnågotinte inlåta sig påsarna
kvinnliga lärare:

såläroverken bli styrda kvinnor,blott de allmännalåt av
generationförvandlingen gå sig själv, ochkommer att av om en

för det hårda rättvisa öde,färdiga: vadvi För Jo,är men som
kvin-drabba de folk, vilkasoch alltid kommeralltid drabbat att

kvinnor vilkas icke längreochinte längre är mänär männor
ungdom under kvinnors ledningställer sin manligafolk,Ett som

fruktansvärt ödes-tjugoårsåldem slårtill adertonända en-
diger väg.

logik iläroverkslärarnas fanns vissperspektivmanligadeUr en
uppfostraläroverkets målOmsådana ett attav varresonemang.

utformatraditionell bemärkelse, gällde detipojkarna till män att
lärda kulturenkönsidentitet där den lärda skolan, denmanligen

makt förbehållen Denoch den kunskap männen.varsom ger
naturligt-i sin kateder,där frammekvinnliga läroverkslektorn, var

könsidentitethot sådanvis sin blotta närvaro ett mot engenom
isärhållningens logik.och den könsligamot

tillgo-kvinnornas kravmed mångahela slutade dockDet att av
till lektorogift kvinnakundedosågs. Efter år 1918 utnämnasen

läroanstalter.till rektor vid vissaläroverk ochoch adjunkt vid ett
och andra högainneha professurerEfter fick honår 1923 rätt att

behålla sin tjänstmöjligheter fanns ocksåstatliga Vissatjänster. att
vid giftermål.
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påArgument kunskapens grund

Kvinnornas framgångar bra exempel kunskap iblandär ett att
faktiskt makt. det förstaFör grundade kvinnorna sina kravär på
den formella kompetens förvärvatde i utbildningssystemet.som

det andraFör använde de på konkret de kunskaper utbild-sättett
ningen fördem slå hål de manliga be-Degett att argumenten.
härskade det akademiska språket och stod därför verkligen inte
svarslösa i debatten. vetenskapligaMännens påståenden om
kvinnans fysik, sjuklighet, oförmåga upprätthållastörre attsvagare
disciplinen i klassrummet och feminiserande inflytande på lärover-
kens skolpojkar bemöttes med minst lika vetenskapliga argu-

kvinnligaden mycket goda kapaciteten. konservati-Denment om
lektor i utredning sig förslaget giftareserverat mot attve som en

kvinnor skulle få arbeta i läroverken eftersom deras eventuella
graviditeter skulle vikariesituationen påfrestande, fick min-göra

kastade ihan glashus. hade själv nämligenHanveta att stensann
varit tjänstledig tio vårterminer grund riksdaguppdrag, ochav
rektorn vid hans skola hade anledning varit tjänstledig iav samma
hela år25

försökte motiveraNär lägre löner för kvinnor på grundmännen
sina fysiologiska näringsbehov trädde medicinskt skoladestörreav

kvinnor in. seriöst upplagd statistiskI undersökning visadeen
ABKF behövde kilokalorier460 dygn. Ommännenatt mer per
detta ökade behov täcktes med lika delar nötkött och havregryn,
skulle merkostnaden bli 62 kronor och femtio och inte deöre tu-
sentals kronor lönekrav gjorde gällandemännenssom

Denna könsliga maktkamp del dåtidens ekono-storavar en av
miska och sociala omvandling, där relationerna mellan könen, lik-

mycket förändrades. denna lyckadesIannat,som process en grupp
kvinnor manlig nisch relativt högt i hierarkierna.erövra en upp

framgångDeras berodde framförallt de fåttpå tillgång tillatt ett
kulturellt kapital dessförinnan varit förbehållet Imännen.som
denna tid social instabilitet försökte andra kvinnogrupper iav
stället skapa sig nischer marknadupprättaatt attegna genom en
för specifikt kvinnligt kulturellt kapital. avsnittI ska viett nästa
följa sådan nämligen kvinnliga pionjärer inom den husli-en grupp,

utbildningens område. Därmed förflyttar vi också till det slu-ga oss
tande folkskolevärld.1800-talets
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maktHushållskunskap och

korsadesfolkskolestadga,årsföregick 1842debattdenI som
politikerliberalafanns därförstadetintressen. Förmånga som an-

barnfolketsborde omfattamaktKunskap ävensåg äratt tesen
deutbildning skullemenadeochdess söneråtminstone att gesom

därandra fannselände. detsitt Förhöja sigmöjlighetfattiga att ur
skolaför sinaskolaville skapa söner,mäktiga bönder enensom

församlingarpolitiskamakt irustadedemskulle utövagöra attsom
draget i de-framträdandeochdet tredjeolika nivåer. Menpå mest

våld.symbolisktutbildningändåhandladebatten somom
sörjtombudkyrkan viaårhundradena hadeföregåendeUnder de

förhadeskolning. Husbondenmoraliskamänniskornas ansvaretför
ochkristna,till rättänkandeuppfostranhushållsmedlemmamas

försummades. Dennauppgiften intedenkontrollerade attprästen
i våra hus-dokumenteradhemundervisningstradition finnskyrkans

jordbruketsemellertidbörjan hade1800-taletsVidförhörslängder.
tillsammanspåbörjats och dettariktningkapitalistiskiomvandling

skik-bondeklassenbefolkningsökning ledde tillkraftigmed atten
jordbruksproletariat.och växandebönderrikaitades ettgruppen

kyrkligainte denmänniskor omfattadeskringdrivandeDessa av
hus-till någotfast knutnaeftersom de intehemundervisningen var
ochordningen,den socialahotupplevdeshåll. härDet ett motsom

folkundervisning elleri förbättradlösningenlågenligt många en
deförbästaformulerade saken: detOskar sättetkronprinssom

råasina rikedomarvälbeställda klasserna motatt trygga massomas
folkundervis-institution förfolket.uppfostra Enbegär att nyvar

folkskolestadgaårstillkomsten 1842ochtill,måsteningen av
viktigasteFolkskolansbakgrund.dennai första handskall motses
lutherskainprägla denmed ocksåtill börjauppgift blev attatt

demoralen hosvärldsbilden och unga.
område.folkuppfostringenpåkriseruppstodMen snart nya

industrikapitalistisktillfrånsnabba övergångenDen enen agrar
industri-hälft innebar1800-taletsekonomi under att ettsenare

ochmellan arbetareklassmotsättningamaochuppkomproletariat
folkskolanskomföljd dettahårdnade.kapitalister Som upp-aven

framföralltsekelskiftet detkringomdefinieras;gift delvisatt var
i detarbetarklassenframväxandedenintegreramedproblemen att

obligatoris-dendiskussionenprägladeborgerliga samhället omsom
skolan.ka

husliginförandetbör förståviperspektiveti detDet är avsom
hadeomvandlingProduktionensfolkskolans schema.ekonomi på
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inneburit den rumsliga enhet föratt reproduktion och produktion,
hushållet utgjort, splittrades. Därmed förändrades vardagslivetssom

villkor radikalt för människor,stora inte minst förgrupper av
husmödrama, eftersom lönearbetarfamiljs hushållsekonomi vi-en
lade på helt andra principer självhushållningens. Detän gällde där-
för finna former för vardagslivetsatt organiseringnya en ny re--
produktionens ordning måste upprättas.

Detta naturligtvis inte gjort ien handvändning, vilket denvar
arbetarhustru hade svårt få lönen räcka till deatt allraattsom ens
nödvändigaste utgifterna, dagligen kunde konstatera. I sekelskiftets
riksdagsdebatt formulerades problemen emellertid inte bara i eko-
nomiska också i pedagogiska Tidigareutan hade de kun-termer.
skaper krävts för sköta hushåll förts i frånatt tillettsom arv mor
dotter, detta ansågs inte längre fungera:men

det så,Nu alltför många afär vårt lands husmödraratt icke förstå
sköta sina hem; och derom icke såatt mycketär dåom att säga,

de barn af sin tid; deäro heller så skickadeäro imen att
detta afseende vägleda sina döttrar, och derför behöfligt,är att
våra skolor träda emellan och der anordnas undervisning iatt
huslig ekonomi.

På så kom flickans utbildningsätt till duglig husmor upphöj-att
till statlig och bene manlig angelägenhet.nota På 1890-as en - -

talet började statsbidrag utbetalas till seminarier, blandatt tre annat
Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, utbildade skolköks-som
lärarinnor. I 1897 års förnyade folkskolestadga kan vi läsa följan-
de: Härjemte dermå, omständigheterna så medgifva, tillfälle till

iundervisning huslig ekonomi beredas de flickor, begära ochsom
Årerhålla tillstånd deri deltaga." 1906 beslutadeatt riksdagen att

statsbidrag skulle utgå till de församlingar anordnade sådansom un-
dervisning.

husligaDen utbildningen tydligt exempelär på undervis-ett att
ningens och uppfostrans historia till del handlar maktenstor om

och föreskriva ideal.att sätta debattenI huslig ekono-normer om
mi fanns ständigt återkommande tankefigur familjen ochen -
hemmet samhällets grundval. hem-Det och familjeidealsom som
därigenom upphöjdes till allas emellertid klasspecifikt:norm var
förebilden hämtades från den borgerliga familjen. Problemet var
dock den proletära familjen och kvinnanatt inte på långa vägar
ansågs leva till de borgerliga idealen. Arbetarfamiljen stod införupp
sitt sönderfall, därom från vitt skilda läger Fat-överens.var man
tigdom, trånga och osunda bostäder och torftig mathållning ären
exempel faktorerpå menade undergrävde arbetarens fa-som man
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refor-förespråkades olika socialamiljeliv. botemedelEtt som var
undervisning:Ett annatmer. var

bemedlade klassemas hemdet, de mindreHvad är gör, attsom
ochmenniskovännen så mörk och nedslåendeså ofta förete for en

Är icke beroende på hon, skulleaf hemsk tafla det attrent som
ordnande hand tryckteden, hvarsupprätthålla hemmet och vara

förmåga,af trefnad och ordning, saknardetsamma stämpelen
dettaöfning och insigt göraatt

eländet ocksåmenade såledesRiksdagsmannen i citatet attovan
i allt rörde hem-arbetarhustruns okunnighethade sin grund i som

arbetarfamiljensmånga exempel påskötsel. debattenImets gavs
ha livnärtStädemas befolkning verkardåliga dyra matvanor.men

kväll. fiskkaffe till middag, och Suröl ellersig på smörgås, morgon
i landets delar, ochundergrävde folkets hälsamjölkoch norrasur

ikokkonsten mycketlandsbygdens husmödrar lämnadeblandäven
äventyradeoförmåga sköta hemmetövrigt önska. Hustruns attatt

hälsa, eko-familjemedlemmamasemellertid inte enbart utan stora
förespråkar-på spel. Rodhe,stod också Evanomiska värden en av

skullemenade de arbetande klassernaskolkökssaken,för attna
använda sinade förstodmycket bättre, omkunna leva att pen-

i dettaförbättraKunderiktigareningar på sätt.ett man vanorna
ökadaf värde för arbetarenhögreskulle dettafall så än envara

konsta-skolkökspionjärema,Lagerstedt,lön. Lotten en annan av
för-med teskedkvinna kastadeterade änutatt mannenmeren

orsaka-den dagliga förlustenmed spade. Omskyfflamådde som
till tio uppgickoförstånd i köket uppskattadeskvinnligtdes öre,av

miljoner.under till helalandet årför hela ett artonsumman
kreditkunde således fåförståndig husmorEn även magertett

för löneökningHuslig ekonomi i ställetmed debet.stämmaatt var
arbetsgivare, ochden tidensgilladesnaturligtvis slutsats avsomen

höjd produk-kollegeroch hennesRodhepå köpet utlovade Eva en
kroppsarbete,otroligt mycketmedtivitet: människa stårEn ut

förbrukar.återfår de kroppenhon blott födan ämnen,om genom
under-bli avsevärda. Genomskulle ocksåmoraliska vinsternaDe

och trevnad spri-ordning, renlighetekonomi skullevisning i huslig
föredra hem-skulle kommadas till arbetarhemmet. Mannen att

skullevidlyftigt krogliv, och barnenframförlugna vrå ettmets
i stället för li-samhällsmedborgareuppfostras ansvarskännandetill

gister.

lämpligi skolan meddela barnenLåtom i tid att un-oss genom
hushållsgöromål och därigenomiöka duglighetendervisning,

och välstånd isprida belåtenhetbeskaffenhetförbättra födans samt
missnöje med det beståendeskola afochhemmen, männen
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drifvas i socialismens dryckenskapen skall añaga, fat-ocharmar,
tigskatten, år från år höjes, skall i stället nedgå, flerasom nu
hem och enskilda praktiskt förstånd, förtänlçsamhet,genom ar-
betssamhet och sparsamhet kunna reda sig själfva och behöfva
falla fattigvården till last.

Undervisningen i huslig ekonomi och alla andra ellermer
mindre välmenande kampanjer syftade till uppfostra arbe-attsom
tarklassens kvinnor innebar emellertid dessa olika sättatt utsat-

för symboliskt våld. det förstaFör transformerades ekono-tes ett
miska och strukturella problem till individnivå, förklaradesdenär
med brister i arbetarhustruns kompetens. det andra måsteFör man

frågetecken för huruvida allt tal husmödramas oför-sätta ett om
hushållet generelltmåga sköta giltigt. Säkert fanns det dåatt var

eller mindre dugliga husmödrar, i till exempelsom nu mer men ar-
Sundsvallstraktenbetarminnen från sekelskiftets sågverksdistrikt i

framträder bilden mycket kompetent husmor,snarare av en som
syltade, bakade i principsaftade, och klarade koka påattav soppa

spik. sågverksarbetardöttrar jag intervjuatDe atten som menar
konsten sköta hem lärde de sig i första hand hemma ochatt ett av

undervisningenmodern, i huslig ekonomi kundeocksåäven om ge
nyttiga kunskaper. Kvinnorna fick på så oskyldigtsättsom grupp
klä skott för sakernas tillstånd. derasUtan kompetens hade

förmodligen eländet på många håll tagit sigtvärtom störreännu
proportioner.

perspektivet framträder tredje aspekt symboliskadet detI en av
Arbetarhusmodems kompetens grundad erfarenhet,våldet. påvar

medan den husliga ekonomin utgick från hushållsarbetet bordeatt
fannvila på vetenskaplig grund. grunden framförallt iDen nä-man

1800-taletringsfysiologin, under kommit många männi-som av
skokroppens hemligheter Skolköketspå spåren. matsedlar hade

legitimitetdärför vetenskaplig vilken husmodems erfaren-moten
kostens betydelse förhetsbaserade kunskaper hälsan vägde lätt.om

Och hävda till exempel vissadet gåräven att att matvanornogom
andra, finns det ingaobjektivt bättre så absoluta sanning-är änsett

Sekelskiftets näringsfysiologi till exempel före-på det området.ar
alltför proteinmättadskrev med våra mått kost: 212mätt en gram

kött dagen våra dagar ocksåI omprövasrent om var normen. ve-
sanningar kostens betydelse förtenskapliga hälsan och det iom

takt fick min kloka konstatera: bästDet äratt atten som mor
skynda det medan det fortfarandesig här nyttigt.äta äratt

Arbetet i skolköken inleddes vanligtvis med teorilektioner om
ocholika födoämnen deras egenskaper, och på så skulle desätt ve-

spridas till arbetarhemmet. schemattenskapliga På stodrönen
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ochdiska,skötsel och vård. Attlektioner köketsockså sopaom
mångahushållsysslor utföras påkan liksom alla andra sätt,skura

avvek mångaoch detdetskolköket skulle lära sättet,rättautmen
i hemmen.tillämpades mödramafrån de rutinergånger avsom

och feldikteraanspråk påSkolköksundervisningens rättatt var
symboliskt våld.utslagockså det ett av

borgerligsyftade tillekonominhusligaDen upprättaäven att en
ordning, renlighet ochmedarbetarhemmetshegemoni inom väggar

påpekajag villledstjärnor.moraliska Mensparsamhet attsom
arbetarklassensoförenligt medbehöveri och för sig intedetta vara

liv.bättre,eller åtminstoneskapasträvanden ettgott,ettattegna
också nödvän-bara dygdexempel inteRenlighet till utan enenvar

den arbetar-inga andralöss fanns Förkampendighet. I mot vapen.
tillhörig-med alla sinai eller tvåskullefamilj ett rumsamsassom

de in-nödvändighet.tvingande Enordningheter också avenvar
detta så här:kvinnorna illustrerartervjuade

dit inte,plagg hit och plaggfick vi kastaInte ett utanett var
händaså, det skulleskulle lägga klädernainrutade vi attatt om

ocheldsvåda någonting så skullebli ellernågonting envar--
skorna nedanför.ochha sitt knyte

undervisningens hjälp inpräntamedAmbitionerna att sparsam-
undersökningardubbelbottnade. Mångaocksåidealhetens avvar

entydigt detekonomiska villkor visararbetarfamiljemas att
fåomöjligtsparsamhet kundeallramed den största attäven vara

beskriver också hurFlera intervjupersonertill.räckaattpengarna
vuxenlivets knappabarndomens och det tidigaerfarenheter från

ekonomiska beteenden:alltid präglat derasförförhållanden
inte detkunna annorlunda såskulleFast göra gör manman

har inte lidit det, Mandär. Manändå. sitterDet tvärtom. sätterav
alltingvärde på på sätt.ett annat

dimri-sparpropagandaskolansperspektivet framstårdetI som
verkliga problemen.dåer dolde desom

husliga värdearbetetsDet

det förstås baraekonomiriksdagsdebatten huslig mänI somvarom
gruppspråkrör förframträdde oftayttrade sig, de som enmen

sin. Norrby, Ingeborgskolkökssaken till Idakvinnor gjortsom
Hesselgren någraoch KerstinWallin, LagerstedtLotten är namn

till blandsammanhang. studieresori detta Genomvärda nämnaatt
husligaEngland, föregångsländer på denTyskland och ut-annat

deimpulser och kunskaperbildningens område, hämtade de som se-
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dan försökte i Sverige. Ida Norrbyomsätta till exempel denvar
drivande kraften bakom Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala,
där skolkökslärarinnor utbildades. Men det då möjligt för demvar

utifrån sina kunskaper hävda slagsatt professionell statusen
Tidigare nämndes kriterium på professionatt ett är atten man

lyckats yrkesmonopol med hjälpupprätta höga kompetens-ett av
krav, och kompetens därvidlag vanligtvis definierasatt i termer av

akademiskt examensbevis. kriterietDetett saknade skolkökslära-
rinneutbildningen, eftersom den inte hade högskolestatus. Men med

hjälp hade ändå lyckatsstatens andra frånutestängaman grupper
yrket, eftersom statsbidragsvillkoren krävde församlingarnaatt an-
ställde vederbörligen utbildade lärarinnor.

Ett kriterium, nämligen yrkesutövningen ska haannat nå-att
form vetenskaplig anknytning, däremot tvekangon utanav var

uppfyllt. bärandeDen tanken med huslig ekonomiämnet attvar
näringsfysiologiska forskningsrön verkligen skulle tillämpas i
skolköket. En vetenskaplig grund hade i den snabbtämnetannan
expanderande forskningen inom hygienens område. Avancerade
kurser i kemi ingick också i skolkökslärarinnomas utbildning.

Ett tredje kriterium professionell yrkeskåren iärstatus att
fråga lyckats allmänhet och makthavareövertyga derasattom
kunskaper värdefulla och samhällsnyttiga.är På den punkten be-
drev de kvinnliga pionjärema själva intensiv propagandakam-en
panj. framhöll oftaDe och vältaligt de samhälleliga och indi-stora
viduella värdena kunskaper i huslig ekonomi. Och husligattav
ekonomi verkligen uppskattades klienterna, det vill fol-sägaav
kets döttrar och deras mödrar, hade Ida Norrby erfarenheteregna
av:

mödrama, i början förhöllo sig skeptiska i frågasom gagnetom
af denna undervisning, ha blifvit våra sedan de lärtvänner,varma
känna ñuktema

...
En sådan positiv bild skolköksundervisningen framträddeav

också i de beslutande församlingar där diskuterade skolkökssa-män
ken. Huslig ekonomi mycket viktigt ja, minst likaett ämne,var
betydelsefullt historia, geografi och andra traditionellasom mer
skolämnen. Riksdagsmännen ägnade också mycken tankemöda åt
problemet med den husliga ekonomingöra tillgänglig för allaatt
flickor. Kvinnlig värnplikt i form obligatorisk huslig utbildningav
diskuterades, och variant den obligatoriska fortsättningssko-en av
la, infördes inriktades1918, husligt arbete för flickor. Avmotsom
allt tal familjens betydelse samhällets grundvalstoraom attsom
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döma, verkade det herrarna menade samhälletnästan attsom om
stod och föll med undervisning i huslig ekonomi.

I enlighet med professionaliseringsteoriemas logik såledesvar
förutsättningarna goda för den husliga utbildningens företrädareatt
skulle kunna komma i åtnjutande professionell Förstatus. ettav
fåtal kvinnor öppnades också vissa möjligheter till karriär och ma-
teriella belöningar. Ingeborg Wallin utsågs till skolköksinspektris

Skolöverstyrelsen,på Ida Norrby utnämndes till hedersdoktor vid
Uppsala universitet, och Kerstin Hesselgren blev Sveriges första
riksdagskvinna, för några de framståendenämnaatt mestav ex-
emplen. elever däremot, de blivande vanliga skolkökslära-Deras
rinnoma, småningomhamnade så på de nedersta i detrappstegen
hierarkier upprättades mellan olika lärargrupper. lönerDerassom

också lågai förhållandemycket till den relativt mycketsettvar
kvalificerade utbildning de genomgått. Vidare tilldelades ämnet
hushållsgöromål endast marginell plats i den läroplan fören nya
folkskolan utfärdades den1919. bakgrunden framstårMotsom
riksdagsmännens tal den husliga ekonomins betydelse barastoraom

bekännelse. mål förläppamas Att enligt den lä-ämnetettsom en
roplanen höja det husliga arbetets värde, betydde endastatt attvar
flickorna för del skulle läras uppskatta det så de villigtatt attegen
utförde det lön den tillfredsställelsennågon änutan annan egna

utförda arbetsuppgifter.välöver
Alla försök med utbildning generellt försöka höja detattsenare

husliga har dearbetets misslyckats. förklaring harEnävenstatus
säkert med de relationer mellan kunskapoch makt jaggöraatt som
inledningsvis diskuterade makten definiera vilka kunskaperatt-

värda andra har förvisso inte legat i kvinnornasär änsom mer
kanhänder. orsak också sökas i de lagar tillgångMen en annan om

och efterfrågan marknadsvärdet det kulturella kapitalstyrsom av
utbildning någorlunda högt bytesvärde förutsätterEtt attsom ger.

kompetensen i fråga relativt exklusiv. den husliga ekono-Menär
mins syfte det nämligen sprida de näringsfysi-motsatta, attvar
ologiska till alla kvinnor, istället för mystifiera dem irönen att
syfte dem för liten exklusivatt reservera en grupp.

Utbildning för reproduktion eller könsrelationernya

Låt avslutningsvis återvända till sekelskiftets kvinnliga akade-oss
miker och deras relativt framgångsrika kamp för inneharätten att
tjänster inom läroverk och universitet. de lyckades beror tillAtt

del på deras krav förenliga med den meritokratiskastor att var
ordningen. Enligt denna ordning, där den personliga kompetensen
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intehelt avgörande, går det definitionsmässigt förbehållaär att
högre positioner för Många också konsekvensernamän. män tog

denna ideologi och stödde kvinnorna i deras kamp. Denav
skolkommission tillsattes skulle bland ställning1918 annat tasom
till flickomas utbildningsmöjligheter, och så här såg den på sin
uppgift:

berättigadkämpat sig fram till med likaKvinnan har en mannen
och statsmakterna godkäntsställning i det moderna samhället av

mångfaldtävlande vid tillsättningen tjänster. Un-part av ensom
ofrånkomligt sinasådana förhållanden det ider att statensynes

läroanstalter bereder de blivande kvinnorna möjlighetoffentliga
sig det lika berättigandet.begagnaatt vunnaav

läroverken 1927 öppnades för flickorResultatet blev ävenatt
för delen, menadeoch vissa kvinnor med denmånga män, attom

för natio-skulle få ödesdigra konsekvenserdetta beslutett somvar
avvecklades dock inte fickFlickskolan tvärtomutan star-ennen.

förhindraorganisationen just förställning inom denkare attnya
till läroverken.för skaror strömmade Menflickorna i allt storaatt

allt i utveckling innebarförstadet taget attsteget trots en somvar
gick vidare till universitet ochstudenten ochallt fler flickor tog

återfinns fler kvinnor olikadagarhögskolor. våral än män
Jämställdhet mellan könen har bli-postgymnasiala utbildningar. nu

oftamål, och just utbildningspolitiken harvit uttalat politisktett
orsak till detta förmodligendet målet.för nå En äranvänts attatt

diktera reglerna för utbild-möjligheterpolitikerna har större att
näringslivet.eller det privataför livet i hemmetningssystemet än

historiernamed facit i hand lära ABKFVad kan vi då oss av om
syftarekonomin lärdom de åtgärderoch husliga Enden är att som

faktisktutbildning åstadkomma jämställdhettill med hjälpatt av
meritokratins bereda vissa kvinnor platsbidra till ikan att namn

krite-hierarkier. Problemet emellertid dehögt i manliga är attupp
kompetens vanligtvis manligt de-mått pårier äranväntssom som

inbjuds tävla med lika villkor,finierade. kvinnorNär män äratt
villkoren. Alla andra strukturerdärför dikterar dedet männen som

försvårar också förinom skola och samhälle skapats mänsom av
komplikationersig gällande. sådanakvinnor Omgöraatt var

sekelskiftets kvinnliga akademiker lyckligen omedvetna.emellertid
utbildningstatushierarkier bygger formellmakt- ochDe som

arbetsmarknad där utbildningskvalifika-förutsätter det finnsatt en
kvalifikatio-bytas hög och lön.tionema i fråga kan Destatusmot

dock i första hand inte avsedda förhuslig ekonomi gav varner som
i Någotmarknad för det oavlönade arbetet hemmet.sådan utanen

utbyte hade kvinnan därför inte den, bortsettdirekt ekonomiskt av
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från hennes värde på äktenskapsmarknaden eventuellt ökade. Iatt
vilken utsträckning den husliga ekonomin förbättrade hennes möj-
ligheter till parti förtäljer emellertid inte den härgottett
historien.

dock nödvändigtvis inte knutet till ekono-Status behöver vara
miska och därför det inte uteslutet huslig utbild-belöningar, är att

höjaning i alla fall skulle kunna husmodems våra dagarIstatus.
imånga kvinnor ha välskött hem, och dettaärasätter att etten

hos omgivningen. Kanske såda-väcker också beundran och är,var,
förmågor färdigheter resultat utbildning, jagoch ett trorna av men
de effekterna i så fall mycket små. husliga ekonominDenatt var

för ibidrog till normalitetens diskurs livetupprättaatt ensnarare
därför det relevant använda begreppethemmet, och är attmer

symboliskt våld. skolköket upphöjdes vissa föreställningarGenom
till allasdet sköta hemrätta sättet att ett norm.om

Huslig ekonomi könsspecifikt byggde på denämneett somvar
arbetsdelningen mellan könen. sin blotta exi-traditionella Genom

till och förstärka debidrog det därför också reproduceraattstens
den husliga ekonomins upphöj-rådande könsrelationerna. I namn

intressen till tidhelt enkelt samhällets. Vid dennades männens
kvinnor i utsträckning söka sig påbörjade emellertid störreatt ut

därför manliga politikerna ocksåarbetsmarknaden, och ställdes de
flickomas be-inför skolpolitiska problemet med tillgodosedet att

kvalifikationer både för yrkesliv och för livet i hemmet.hov av
till manligt problem också i praktiken, detdettaMen göraatt ett

könsliga arbetsdelningen inom hemmetsvill ändra på den väg-säga
den manliga maktensföresvävade inte Tvärt-representanter.gar,
riksdagsdebatt under 1910-talet, då debattenkonstaterades i enom

fullvärdigt politisktkvinnans ställning subjektettsom var somom
intensiv:mest

skäl ordna så, varje kvinna blirMånne det icke är att att tvungen
kall, vari och samhället i helhetutbilda sig i det sinmännenatt

bäst henne, i husmoderskallet, och påskyndaha allra gagn av sa-
inhämtar kunskap i innan hon intager sinken så, hon ämnet,att

sal.plats i denna

grundskola har emellertid undervisning i hushålls-våra dagarsI
tjänst.i jämställdhetspolitikens Genomkunskap tagits göraatt un-

obligatorisk för både flickor och pojkar vill brytadervisningen man
arbetsdelningen inomtraditionella könsliga hemmetsmed den väg-

flickor, lära sig sköta sinPojkar ska, lika väl person-attsomgar.
service. första generationen grundskoleelever harliga Den av nu

.håller gamla könstrukturer verkligenoch kanskenått ålder,vuxen
utbildningseffektdetta i så fall måförändras. Om äratt varaen
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i mina det ändå oroandeögon slöjdosagt, är ämnenattmen som
och hushållsgöromål tilldelats mindre i denett utrymme senaste
läroplanen för den obligatoriska skolan från 1994.

Litteratur

Denna inspirerad Pierre Bourdieus utbildningssociologis-ärtext av
ka teorier, och dessa kan till exempel läsa i antologinmer om man
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redaktörer.

En teoretisk utgångspunkt har tagits i professionsforsk-annan
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hanssons avhandling skolas för hemmet. rädgårdsskötsel,Att T
slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning den svenskai
folkskolan med exempel från1842-1919 Sköns församling
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derats bland andra Gunhild Kyle i Svensk flickskola under 1800-av
talet Marie Nordström i1972 Pojkskola, Flickskola, Sam-samt
skola. Samundervisningens utveckling Sverige 1866-1962i
1987.
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och på kontorI gruva
genusstämpling arbeteav-

LYNN KARLSSON

artikelI med rubriken Karriär i värld i Dagensmännens sägsen
Nyheter den 20 1997, åtta kvinnor har antagits till aspi-attmars
rantutbildning heltidsanställda brandmän de första kvinnorsom -
någonsin fått söka träning till detta yrke. Brandmannens arbe-som

och farligt och utbildningen ställerär krav fysiskte tungt stora
och psykisk styrka. Artikeln berättar det inträffadeatt är öpp-en
ning för kvinnor i tidigare helt mansdominerat yrke ochett pro-
jektledaren optimistisk en de sista manliga befäst-är attom av
ningama håller falla.på Artikelns präglas dock vissatt ton av en
förvåning kvinnorna klarat de krävandeöver att testmomen-av

aspiranternaDe åtta betraktas i inte individerten. texten utansom
för kön, kvinnor, egentligen inte för-representanter ettsom som

besitta de egenskaper krävs för klara dettaväntas attsom mansar-
bete.

granska arbete utifrån detAtt kön utför det och värderasom
dess krav och innehåll utifrån våra föreställningar kvinnligtom
och manligt seglivat betraktelsesätt färgar och harär ett som -
färgat hur vi arbetslivetpå och fördelningen arbeten mel-ser av-
lan kvinnor och dessutomDet de mekanismermän. är en av som

det finns manliga och kvinnliga befästningar kvar i detgör att - -
moderna industrisamhället, kvinnor och formellt harmäntrots att
blivit jämställda.

Vad då kvinnligt eller manligt arbete i historisktär ett per-
spektiv flod genushistoriskDen forskning kommit underav som

visar entydigt detår inte finns några givna biologiskaattsenare
eller ekonomiska förklaringar till stämplingen arbetenav som
kvinnliga eller manliga. Fördelningen produktiva och reproduk-av
tiva uppgifter mellan och kvinnor istället resultatmän är ett av
komplexa historiska konkreta utfallet varierarDet i tidprocesser.
och finns dock vissa dragDet i könsarbetsdel-rum. gemensamma
ningen: kvinnors och arbetsmarknad oftast segregerad ochmäns är
hierarkiskt ordnad, med i överordnade positioner och kvinnormän
i underordnade. uppstår bestämda uppfattningarDessutom som va-
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ellerlämpligt arbete för kvinnorvadrierar historiskt ärom som
den mycketfått genusstämpel,väl arbete harNär ärmän. ett en

Harriet Bradley skriver:sociologenförändra. Somsvår att

whenlabour market change,conditions of thewhen theEven
family rela-different abilities, whenrequireproduction processes

persist.ideologiesflux, gendertions are

maktförhållan-uttryckeri samhällefördelasarbetenHur ettett
olika för könenkönsarbetsdelningen blirde. Konsekvenserna av -

kan kvinnorsoch auktoritet,besitter maktköneftersom män som
hotuppfattasmanligt arbetepåbryta införsök motettettatt som

självuppfattning.ställning ochmännens
blihar kommitvissa arbetenjag visa hurföljande villdet attI

historiskamanliga i konkretarespektivekvinnliga,betraktade som
ochhaft för kvinnordetta harkonsekvenservilkasituationer, och

för kvinnorförst frånområden,från tvåexempelJagmän. tar en
förin-under dengruvarbetarens,sysselsättning,ovanligminst sagt

sysselsättningenfråndärefteri modern tid,ochperiodendustriella
mitt1800-taletskringstatsförvaltningeninomtjänstemansom

mellankrigstiden.fram tilloch
olikamellansamverkandenvill jag illustreraexemplenMed

efter-arbetsmarknad:och mänskvinnorskanfaktorer styrasom
organi-produktions- ochinförandetarbetskraft,frågan på av nya

lagstiftare, fack-rollteknik,sationsformer och statens somav ny
uttryck,Bradleysmedställningstagandenföreningars även,samt

genusideologier.sega

försvannGruvpigan som

det harsyssla,manligalltid varitgivetvisharGruvarbetet menen
svenskajord ioch underarbetatkvinnorfunnitsdock ovansom

HenrikssonHåkanhistorikernarbetade,jämmalmsgruvor. De som
under 1700-uppfodring malmochlastningborrning,medvisat, av

underfunnit kvinnorharHenriksson1800-talen.och attt.o.m
arbets-hälftenutgjort1800-talet kan hahälften näraförsta avav

Örebro iarbetade kvinnanOftastlän.bergslag ikraften vid Nora
på-Gruvarbetethusbonden.ellermedarbetslag sönernamannen,
ochintensivtarbetetunder året,tidkortgick endast varmenen

arbetskrafthela hushålletsoch dåarbetsstyrka,krävde togsstoren
i anspråk.

Oftastproduktionsled.allaifannsarbetareKvinnliga nästan var
lösbnitenmed lastningsysselsattajordunderarbetadede avsom
och bergmalmuppfodringmedberglossbrutetmalm och samt av
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kundeKvinnorna arbeta med borrvändning vidäven tre-ur gruvan.
och tvåmansborming, det vill vända på borren medansäga en man
släggade. finns kvinnorexempel på deltog i bygg-Det t.o.m. att
nadsarbeten helt manligi som normalt syssla, attgruvorna var en
de släggade behövde vila och de kunde arbetaävennär männen att

teknik infördesenmansborrare denna i slutet 1850-närsom nya
talet.

arbetade både och kvinnorOvan jord i arbetslag såmän som
kallade lavhjon, malmoch berg, med skrädningtog emot samtsom
sortering vägning. Kvinnorna fick ersättning föroch samma
dagsverken i arbetslaget. betalades dock tillLönernamännensom

tillhushållet, det vill husbonden, inte till individen.säga
Arbetet smutsigt och farligt. Samtidigtmånga gångertungt,var

kvinnornas arbetsinsats uppenbarligen oumbärligt för hushål-var
Årgruvpigan Marialen, exemplet med Persdotter visar. 1803som

förlorade ben vid i Kringlan. fickhon Snart honettett gruvras
dock redanben och 1805 kunde hon återgå till sitt arbeteträett av
vid gruvan.

Kvinnornas arbete under jord väckte redan vid börjanprotester
1800-talet. kunde ibland sig uttryck.Dessa Enta extremaav gruv-

besökare beskrev de kvinnliga arbetarna de rysligaste häx-som
kvinnligskepnader, väl någon varelse kan uppenbara sig uti.som

Henriksson Något nyktert uttryckte sig andra obser-1997. mera
framföralltmenade arbetet förhindrade kvinnor-Manvatörer. att

uppfylla matmoders åligganden.en Markscheidem Gustafattna
utredde Darlkarlsbergs gruvlags sammanslagningBergström, som

till gruvbolag, skrev 1815:ett

Qvinnans vistande hemifrån hela veckan, icke förenligt medär
deras hushållssysslor. pligt efterseHustruns Bar-attsynes vara,

och den inre hushållningen, med spånad och väfnad,samtnen
förskaffa sig, och barn kläder, detta kan icke ske, då hustrunman

fönättajemte fullväxta arbete i grufvan, följden derafDöttrar
blifver vanskötsel och flickorna vid år, saknaBarnens mognare
all kännedom och handlag till de för deras kön nyttiga hushålls-
göromål. Henriksson, 1994.

ville förbjuda kvinnors arbete jord.Bergström under ställetI
kunde de arbeta lavhjon jord, arbete han menadeettsom ovan som
lättare kunde förenas med hemmets skötsel. alltså inteDet attvar
kvinnan utförde eller farligt arbete i sig väckte anstöttungt som
hos dessa tidiga observatörer, arbetet ansågs hennegörautan att
oduglig maka ochsom mor.

kvinnor försvann från underjordsarbete iNär kringgruvorna
mitten dock främst1800-talet det ekonomiska och intevarav av
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ideologiska skäl. växande efterfråganEn på järnmalm ochav nya
ägande- och organisationsforrner vid till exempel bildan-gruvoma,
det gruvbolag, gjorde gruvbrytning vid denna tid börja-större attav
de från säsongsarbete tillövergå fabriksmässig produktion. Ar-mer
betet skulle heltid dåpågå året och föredrog anställaattom, man
manliga arbetare kunde Henriksson påpekar,utgöra,som som en
fast och professionell arbetarstam, med specialiserade arbetsuppgif-

fungerandeHushållets fritt arbetslag inte ipassade detter. mera
kapitalistiska produktionssättet. Kring slutet 1850-talet in-nya av

fördes tekniska förändringar i form enmansborrning,även ettav
arbete utfördes uteslutande Henrikssonnästan män.som av menar

den tekniken inte orsaken till kvinnors försvinnandeatt nya var
från denunderjordsarbetet, nådastöten. Vid mittenattmen gav av
seklet blev gruvarbetet det utpräglat maskulina arbete vi känner till
idag.

Kvinnorna hänvisades, ville,Bergström till lägre betalt sä-som
songsarbete jord. hushållenFör måste detta ha inneburitovan en
ekonomisk försämring, denna kompenserades så småningommen

den manliga gruvarbetarens inkomster främst bero-att steg,av nu
ende längre arbetstider. Konsekvensernapå dessa förändringarav
blev sammanbrott för hushållet arbetsenhet strikta-ochett som en

könsarbetsdelning, med lönearbetande kvin-ochmännenre som
åtminstone de gifta ansvariga för reproduktionsarbe-norna som

i alltsåhemmet. Vi här början till det manliga familjeför-tet ser en
sörjarsystemet.

Staten griper in

Kvinnornas frånförsvinnande gruvarbetet stadfästes officiellt fem-
tio arbetarskyddslagenår år 1900. förbjöd kvin-Dengenomsenare

minderårigaoch pojkar arbeta under jord i och iattnor gruvor
stenbrott och den första regleringen kvinnors arbetevar av vuxna
inom svensk industri. resultat den internationellaLagen ettvar av
debatt fördes kring sekelskiftet behovet regleraattsom om av
kvinnornas industriarbete barnens. SverigesFörsättsamma som
del infördes inte lagen därför myndigheterna upplevde någraatt
konkreta problem kvinnorsmed gruvarbete, denutan snarastvar

tecken välvillig inställning till den internationella arbe-ett en
tarskyddsrörelsen.

formerlag, och andra så kallade skyddslagstiftning förDenna av
kvinnor, ideologiska uttryck för arbeteden kvinnorsvar syn

fram vidbörjade 1800-talets slut, industrialiseringenväxa närsom
tagit fart. formell bekräftelse kvinnorLagen attvar en vuxna
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arbetskraft individu-Oavsettän män.typvar en annan vuxnaav
ella civilstånd det vill faktiskt för hemegenskaper och säga ansvar
och definierades kvinnor och i behov skyddhushåll, som svaga av

i den privata sfären. offentliga stä-och hemmahörande Densom
inbegripet lönearbetet, männens.ren, var

fonnelltFörbudet kvinnor i underjordsarbete gällde i övermot
bestämmelserna började luckras i början 1960-70 år, avmen upp

fundera återigentalet. Då började myndigheterna på öppnaatt gru-
arbetsplats för kvinnor främst för den manligavoma som men-

skull. ville erbjuda manskapet faciliteter förgruvarbetarens Man
och sjukvård tillåta kvinnor arbe-bättre mathållning att attgenom

och utföra sjukvårdsarbete under jord.i underjordiska matsalarta
decemberträffande skrev i Dala-Demokraten, 30Som såman

införas,inte fråga kvinnligt gruvarbete skulle1960, det attomvar
få delbereda gruvarbetama möjlighetutan det gällde att att en av

den service, i utsträckning kommerden komfort och storsom nu
andra till del.

attitydförändring ägde dock i slutet 1960-talet. AvEn rum av
möjligheterarbetsmarknadsskäl ville regeringen utvidga kvinnors

de skulle tillåtas arbeta i den egentligaarbeta iatt gruvoma -
jord. menade gruvarbetets mekaniseringgruvdriften under Man att

arbetsmiljö hade gjort arbetet mindreoch förbättringar i gruvomas
farligt. Eftersom oftast domineradefysiskt krävande och gruvor

hade kvinnor få alternativa möjlighe-lokala arbetsmarknaden,den
kvinna Kiruna,arbete vid Som itill avlönat gruvorter.ter ungen

personaltidninggruvstad, uttryckte det iSveriges LKAB:sstörsta
Skip 1975:

alltid förkille finns möjligheten gå till MenFör att gruvan.en
finns alternativ. Vi kan gifta flytta härifrån el-flickor tre oss,oss

ler bli bamflickor.

gruvdrift således åter tillåtet, dock underKvinnors arbete i blev sta-
med dispens från arbetarskyddsstyrelsenöverinseende. Endasttens

fick till underjordsarbete och då skulle sysslankvinnor användas
kvinnliga arbetaren; inte elleranpassad till den tungtvara vara

farligt.
inställning kan resultatförändrade 60-ta-Denna ettses som av

debatt fulla sysselsättningen, och de försöklets kring den somav
gjordes den gifta kvinnliga arbetskraftsreservenför mobiliseraatt

befarad arbetskraftsbrist. Fortfarande definieradesför mötaatt en
annorlunda arbetskraft i behov statligtdock kvinnor avsom

regeringen i sin proposition bedyrade principenskydd. Medan att
lika ställning vunnit full anslutning denoch kvinnors påmänsom
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svenska arbetsmarknaden, försäkrade den lagstift-attman nya
ningen inte skulle innebära gruvföretagen vidare fickutanatt

Ävenanvända kvinnor till vilket gruvarbete helst. de manli-som
arbetarna i det lokala fackföreningen fickga roll beskyd-en som

dare. skulle sig dispensansökningar ochDe på såöver sättyttra se
till kvinnor anställdes iinte arbeten för ansträngande"somatt var
för dem.

Blonda, späda, och truckföraresöta -

slutet 1960-talet inledde Sverigesl LKAB, gruvbolag,störstaav en
satsning för få fler kvinnliga anställda i detta övervägandeatt
manliga företag, dels i arbete jord i Manävenovan men gruvan.
hade tidigare anställt kvinnor städare under jord. villeNusom man

möjligheternautnyttja de söka dispens för kvinnoräven attnya
utföra arbetsuppgiftermanliga tidigare varit Förbjudnaatt som

för dem. Motiveringen befarade kommande arbets-attvar man
kraftsbrist. vd LundbergSom uttryckte det vi skaArne om
räkna få behålla bra manlig arbetskraft,med så måste vi beredaatt
hustruma arbete. Skip 1974.

började sin satsning kvinnors underjordsarbete medLKAB
försiktighet och i mycket liten skala. Vid utgången 1974stor av

fanns totalt cirkakvinnliga av 80 anställda på dis-provtagaretre
pionjärer tillsammans med åtta kvinnliga städareDessa trepens.

utgjorde hela den kvinnliga arbetsstyrkan under jord. Företaget
kunde tänka sig ytterligare kvinnor inte fler,15-20att ta men
eftersom provtagningen så lämpligt förett reträttarbetevar man-
liga Skip Provtagningen fy-gruvarbetare. 1974. alltså ettvar
siskt kvinnligrelativt lätt arbete. En tidigare varitprovtagare som

varitstäderska tyckte städarbetet hade trist och jämförtatt tungt
med det jobbet.nya

Efter inventering hade ledningen inom1975 kommitLKABen
fram cirkatill det fanns 140 totalt arbeten kunde400att av som

lämpliga för kvinnliga arbetare. återigen utgjorde beho-Menvara
manliga reträttplatser begränsning: 200 jobb måste hål-vet av en

las reserverade för manliga partiellt arbetsföra. får inte be-Dessa
med kvinnor. Skip 1975. fickFöretaget dock inte dispenssättas

använda kvinnor i alla arbeten. Facket opponerade sig detatt när
ansåg för farligtarbetet skulle blir för kvinnor eller innebaratt att
kvinnorna vistasskulle i själva brytningsområdet. fickExempelvis
inte kvinnor köra lastbilar lastade med lösskjutet berg. Däremot
anställdes under 1975 fyra kvinnliga lastbilschaufförer för köraatt

fordon till service.upp
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Vilken attityd dessa kvinnliga anställda deAttmöte nya man-
liga arbetarna inte odelat positiva till satsningen kvinnorvar
framgår vid personaltidningengenomgång Skip. denlen av annars

sobra tidningen förekom under tidig 70-tal antalrätt närmastett
glättiga artiklar den Kvinnan vid framhöllLKAB. Manom nya
hur duktiga kvinnorna och de fick själva komma till tals.var
Kvinnorna menade de klarade sina arbeten lika braatt män-som

Även manliga anställda sade sig mening, förut-nen. vara av samma
kvinnor hade utbildning och erfarenhet. tidigaDet 70-ta-satt att

lets jämställdhetsanda märks tydligt i artiklarna. förMen många av
intervjuades fanns det ändå kvinnor skullemännen gränssom en -

inte jobba under jord.

fruar skulle inte bliDeras borrare, de skulle ha möjligheter att
"kvinnliga. hustru skall inte smutsig,En ochtröttvara vara

bullerskadad.

Kvinnlighet gick alltså inte förena med kroppsarbete.att tungt
Kvinnliga arbetare däremot såg sina arbeten utifrån andra erfaren-
heter och perspektiv. Typiska kvinnoarbeten städning ansågsom
de betydligt de arbeten de utförde inom gruvdriften.äntyngrevara
Som kvinna arbetade jord i sovringsverket sade:en som ovan

vaka på lasarettet,Det ha nattskiñ här. Detär äntyngre att att är
lika städa skotta iårFast intetungt att att sten.som man vara
rädd hugga bryta naglarna eller bli smutsig.att att att

Misstänksamheten kvinnor potentiella konkurrentermot som
fanns äldre manligaockså. arbetarna bordeDe ha känt sig ho-mest
tade, på frågan blir bemöttHur Du manligamen som svar av ar-

svaradebetskamrater de kvinnliga provtagama:en av

inga hänsyn och det bara bra. kvinnor iDet Ja,ärtas extra
fått våraprovtagningen har förstås slängar tyckermän attav som

eftertraktadeinte borde det här ganska jobbet ñån manligata
anställda. konstigt domDet är männennog yngre som resonerar
så. från början.äldre har Vi det lugntDom medaccepterat taross
dom tittar påeventuellt får förståMan domsnett attsom oss.
kanske fortlyttaderädda bli eller vad kan liggaär att som nu
bakom. kamratskapet mycket bra.Annars är

Numerärt utgjorde kvinnor inget direkt hot den manli-sett mot
arbetskraften i Antalet kvinnor vid hade visserli-LKABga gruvan.

ökat med under 1975, de12 300 kvinnligaprocentgen men av an-
ställda, arbetade kvinnor under jord,endast 23 och dessa12 av var
städare. KirunaforvaltningenTotalt vid sju arbets-procentvar av
kraften kvinnor och tredjedel dem tjänstemän.en av var
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Fackföreningen både centralt och lokalt förutom Gruvtolvan i
Kiruna, uttalade förbudet kvinnors gruvarbete1974 att motsom
borde slopas ställde sig tveksam till kvinnors underjordsar-ytterst

hänvisade till avsaknaden sanitära anordningar förbete. Man av
kvinnor, dieseldriften kunde medföra farliga ochtill som avgaser

under jord utgjorde fara förtill exponering för radon störreatt en
för problemet med radon i detkvinnor Justän män. gruvan, om

blandkunde genetiska eller andra skador på människanorsaka an-
hade diskuterats under 1970-talet.orsakade den lungcancernat

menade också arbetet helt enkelt inte passandeMen attman var
jord för för dem, ord-för kvinnor: Jobbet under ansågär tungt

kvinnor ville börjaföranden i SALF-klubben. Och promptom nu
utföra arbeten, behövde de intefrån början och så göratungaom

facklig företrädare; fannsmenade detdet vid annanen gruva, en
Skipförbjuder dem bära tegel byggen.ju ingen lag attsom

1975.
kommentarer hur skarpa deintressanta med dessaDet ärär -

få kvinnor anställda och despeciellt med tanke hur attsom var
städning,utförde under jord, med undantagarbeten kvinnor avsom

lätta.ansågs vara
År formuleraarbetsmiljöutredningen, skulleföreslog1976 som

regleringen kvinnors gruvarbete heltarbetarskyddslag, att aven ny
inte förenligt med nutida påskulle avskaffas. Det rättenvar syn

onödiga för sig kvinnors elleruppställa hindertill arbete att vare
hade kommit framolika arbeten. Utredningentillträde tillmäns

kunde förekomma iarbetsmiljöproblemtill deatt gruvorsom -
farliga föroch rasrisker inte i sigbuller, damm, meravgaser var-

utgjorde inga könsspecifika risker. Vadkvinnor för demän;än
sannoliktmenade strålningsdosemabeträffar radonet attman

risk för fosterskador.det inte förelåg någonså små attvar
sig skarpt för-Gruvindustriarbetareförbundet opponerade mot

jämställdhetstänkande ställde sittutredningensslaget. Mot man
utlåtande skrev bl.a:skyddstänkande. sittleget man

reglerade kvinnors gruvarbete,skyddseffekter § 34 somDe som
för intensiva debattinnebär har fått vika denförf. anm. somge

helt avgörande förför jämlikhet mellan könenförts Det att
för kvin-behålla det nuvarande dispensförfarandetförbundet vill

ettmotiverat skyddstänk-användande under jord är rentavnans
if.n. inte utesluta misstanken kvinnorFörbundet kanande. att

hälsorisker underjordsarbete.löper ihögre grad störreän männen
fammo-radon iFörekomsten utgöra störreettgruvoma ansesav

för med hänsyn till kvinnans rollför kvinnor än mänment som
bamaföderska.
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inte arbetet sådant själva miljönNu det kvin-utanvar som som
ifrån. fortfarande resonerade utifrånmåste skyddas Mennor man

biologiska kvinnor inteoch på kön ochargument etten syn som
individer. bortsåg ifrån inte alla kvinnorMan attsom en grupp var

skulle bedömabamaföderskor och från de kunna riskerna i arbe-att
själva.tet
Under aviserade planer på fortsätta sin satsning1975 LKAB att

Eftersom befaradepå kvinnliga arbetare. potentiellman en
manligt arbetskraftsbrist, ville under tioårsperiod försökaman en

andelen kvinnliga anställda från sju tillöka 25procent procent.
satsningen skulle ha utfallit kommer vi dock aldrigHur att veta.

Följande drabbades företaget svår kris och började avskedaår av en
sist förstarbetskraft. Eftersom kvinnorna in, blev de ut.var

Under de åren det avskedade manliga arbetarenärmaste somvar
återfick anställning. Kvinnornas ställning sekundär arbets-sin som

sårbara vid ekonomisk kris.kraft gjorde dem en
i upphävdes heltRegleringen kvinnors arbete 1978.gruvorav

med den kvinnliga arbetskraften i underjordsar-detHur ärnumera
statistiken, enligt endastbete i 1990svårt FoB ärär att se men en

del de arbetare jobbar med gruvbrytningsarbe-försvinnande av som
mindre tvåkvinnor procent.änte

obbGruvjobb karljär

inte arbetetsKvinnors gruvarbete under sekel visar det ärett att
arbetsuppgift definieraskaraktär i sig avgörsom om en som

tidigt 1800-tal utförde vissa kvinnorkvinnlig manlig. Undereller
och hårt arbete gruvarbetare under jord.fysiskt tungtett som

kvinnoarbete, arbete iGruvarbetet inte välett ettmen somvar
situation kunde utföras kvinnor ochbestämd historisk somen av

i bergsmanshushål-ingick i deras arbetsuppgifter medlemmarsom
förändringarna i gruvarbete under mittenlet. organisatoriskaDe av

försvann från underjordsarbete till1800-talet innebar kvinnoratt
kvinnorSamtidigt pågick ideologiseringförmån för män. en av

skydd. medförde gruvarbetetoch i behov Detta attsom svaga av
oerhörtmanligt. Stämplingen blevfick stämpel trög atten som

byggtstilläts arbeta i hade detändra. återigenNär kvinnor gruvor
försvårade för dem återuppta arbetet.strukturer attupp sega som

farligt för kvinnor ochdefinieratsGruvarbete hade upp-somnu
kvinnliga arbetsuppgifterlämpligafattningen vad som varom

lagstift-1970-talet kodifierad ifanns långt påstrikt. Denvar
ning.
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städningpassande arbeten, såsomSå länge kvinnor utförde
i accepterad. hälsadessjukvård, deras Deoch närvaro gruvanvar

de började konkurreravälkomna.till och med Men närvarmt om
mycket liten skala, ändåförvisso imanliga arbeten menen --

manliga gruvarbetare. Gruvarbetetshotuppfattades de ett motsom
återinträdde i arbe-grumlades kvinnormanligtstämpel närsom

utförde i den modernaarbeten kvinnormanligaDetet. gru-som
de städjobbkvinnors tycke lättarei mångafysiskt lätta; änvan var

arbets-kunde hakvinnortidigare.de hade utfört När även samma
karaktäriserasinte längrekunde arbetetuppgifter män somsom

för för kvinnor. Förför farligt ellermanligt och därmed atttungt
nödvändigtstämpel det i ställetmaskulinagruvarbetetsbevara var

Somovillkorligen annorlundadefiniera kvinnor än män.att som
Paradoxaltskyddas från miljön.debamaföderskor måste nognu

arbetsuppgifter despecifikainte miljöndet dock utan somvar
ifrån.fjärinades

Kontoristema

gruvarbete kontoretsfjärran frånkan tyckas änInget vara mera
det vanli-sjukvårdsarbete,Kontorsarbete, jämtevärld.kvinnliga är

Kvinnor 90förvärvsarbetet idag.kvinnliga utgör övergaste pro-
dettaskapandethithörande yrken. Iarbetskraften inomcent avav

fin-tjänstesektorn ioch inomkontorenkvinnoarbete, på stort,
i detochhistoriskadock mönster somprocessersammaner man

kvinnoroch värderingarManligagruvarbetet.manliga omnormer
ochutforrnandet arbetetarbetskraft haroch män styrt an-avsom

Lagstiftning harkvinnor kunnatinom vilkagivit agera.ramama
gifta kvin-framförallt förbetydelse,varitäveni tjänstesektorn av

denekonomisk kris harperioderarbeta.möjligheter Iatt avnors
platssekundäraoch kvinnorsarbetskraften varitkvinnliga utsatt

Ändå tjänstesektornhar justsynlig.arbetsmarknaden blivitpå er-
arbetslivet.kvinnor iöppningar förbjudit

tjänstiKvinnor statens

uppfattning kvinnandet framUnder 1800-talet attväxte omen
privatahemmahörande i denochskulle makaprimärt mor,vara

för kvin-skyddslagstiftningenuttryck ificksfären. Synsättet ett
föreställningideologiskadennaspred sigParadoxalt nyanognor.

ogiftaförändringar gjordedemografiskasamtidigt att gruppensom
kvinnorallt Borgerligaförsörjning blevkvinnor i behov större.av

kontortjänstesektorn skolor,inompassande utkomstsökte en -
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urbanise-och sjukvård expanderade starkt under trycketsom av-
ring och industrialisering.

för klara sina ökande åtaganden underDet attstatenvar som,
kvinnor dessa arbetsmöjligheter.1800-talet, först beredde nya

Riksdagen hade små- och folkskolan för kvinnliga lärareöppnat
1800-talets del började de nyin-under 1850-talet, och under senare

telegrafenrättade kommunikationsverken, till exempel posten,
anställa kvinnor.och järnvägen, successivt att

relativt välutbildad kvinnlig arbets-Förekomsten billig menav
förutsättning for fortsattakraft framstår tjänstesektornsensom

expansion under slutet 1800-talet och början l900-talet.av av
Kvinnliga anställda långt billigare och höll kost-än mänvar nere

Ånaderna för arbetsgivarna. andra sidan dessa kvinnor ettvar pro-
blem eftersom kvinnors lönearbete innebar brott den rå-ett mot
dande genusideologin. det vill riksdagenFör sägastaten, ut-som

arbetsgivarskapet, dilemma: Likaövade det statliga skapades ett
djupt tanken på medelklasskvinnans plats i hemmet,attsom var

flesta riksdagsmän främstalika djupt hos de tankensatt att statens
uppgift Resultatet blev krock mellan dessaatt spara. en norm-var

Waldemarson, hanterade krocken dels1996. Statensystem.
medveten skiktningskapa arbetsuppgifter ochattgenom en av

karriärvägar efter kön, dels tillämpa giftapraxisatt motgenom en
kvinnors lönearbete.

ogift och lågavlönad

målsättning och det gjorde blandStatens attvar spara pengar man
komplettera relativt fastliten anställdaattannat en gruppgenom

med stabstatstjänstemän personal, storlek kundeextraen av vars
efter framförallt kvinnor besattebehov. Detanpassas var som

oftast rutinartat, tilldessa tjänster. Arbetet exempelextra var
renskrivning, siffergranskning, lönen låg ochbokföring och an-
ställningsforhållandena osäkra. Kvinnor kunde dock anställas på

till telegrafisterkvalificerade arbeten exempel där högamer som
krav på utbildning och färdigheter gällde, då till lägre lön änmen

för kvinnor få ordinarie ochDet svårt tjänstermän. attytterstvar
det fanns könshierarki det gällde ordinarieskapet.även nären

telegrafverket, exempelvis, kunde kvinnliga telegrafister be-Inom
fordras till endast vid mindre telegrafstationer, medanföreståndare

förestod regel gällde fram tillde Kvinnor1920.män större, en som
fick inte heller tillträde till de högre statliga ämbeten kalladeså
fullmaktstjänster krävde akademisk förrän eftersom examen se-
kelskiftet.
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främsta skiljelinjen mellanDen kvinnliga och manliga anställda
gällde dock civilstånd. kvinnliga tjänstemännenDen eller kontoris-

skulle ogift anställa gift kvinna kom aldrig på talten attvara en-
förtjänster öppnades kvinnor och vid giftermål för-när statens -

väntades lämna sin tjänst.hon På så kunde till exempelsätt staten
uppfylla sin roll arbetsgivare, bryta den rådandeutan att motsom
ideologi föreskrev giftermål gjorde till familjeför-attsom mannen
sörjare och kvinnan till maka och tillFram 1920 blev kvin-mor.

dessutom omyndiga vid giftermål. Att skulle företrädasstatennor
omyndig i alla fall högre tjänster, otänkbart.av en person var,

kvinnor i allt utsträckning anställdes kring sekelskiftetNär större
och fall gifte sigdessutom i vissa uppstod krock mellan verklig-en
het och ideologi. praxis for hur skulle hantera giftaEn denman
kvinnliga tjänstemannen måste utvecklas. Resultatet blev ibland
egendomliga kompromisser, då olika verk valde olika lösningar. En
telegrafist gifte sig utanför telegrafverket tvingades avståsom
från ficksin tjänst. postverket den gifta kvinnanInom stanna
kvar, endast extraanställd; hon förlorade eventuellmen som en an-
ställning ordinarie tjänsteman och därmed till pension ochrättsom
andra förmåner. Efter omfattande utredningar och debatt utfärdade
riksdagen regler för statliga1912 allmänna verk, vilka fastställdes
slutgiltigt gift kvinna kunde få tillträde1917. till statligEn en
tjänst Majzt fallet och givitsedan Kungl. sitt tillstånd, ochprövat

kvinnlig tjänsteman gifteordinarie sig skyldig avgåatten som var
från sin verksledningen krävde be-tjänst endast det. medFörstom

giftahörighetslagen blev kvinnors rättigheter till statstjänst1923
ogiftas.likställda med de

den höga arbetslöshetenUnder trycket under 20- och 30-ta-av
lets ekonomiska kriser det fram allt högljuttväxte ett mot-mer

kvinnorsstånd gifta arbete. statligt anställda kvinnornasDemot
giftermålkvarstå i tjänst ifrågasattes ochrätt att trotsnyvunna

riksdageninom både statliga verk och i fördes fram förslag ett
äktenskapsförbud. Endast efter hård kamp tillförsäkradesnytt en

statligt1939 både privat och anställda kvinnor behållarätten att
sina giftennål, skall iarbeten vid något perspektivet detsom ses av

allt intensivare debatt i befolkningsfrågan.30-taletssena
successivt ändrade attityd giftaStatens kvinnors arbe-gentemot

fram under trycket ekonomisk verklighet kvin-växtete av en -
gifta, utförde sitt arbete till lägre lönäven än män ävennor, men-

resultat den kamp för kvinnors lika rättigheter politisktsom av
och i arbetslivet hade tagit fart kring sekelskiftet. Dock bely-som

hela diskussionen gifta kvinnors behålla sina tjäns-rätt attser om
alla kvinnors, både ogifta och gifta, villkorliga plats i arbetsli-ter
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alla avseenden anställningstrygghet, befordringsmöjlig-Ivet. -
heter, arbetsvillkor och lön hade kvinnor andrastatus somen-
klassens arbetare, ställning utgick från föreställningarsom omen
kvinnors och plats i samhället och derasrättamäns natur.om

familjeförsörjare, kvinnan bara tillfälligt i arbetsli-Mannen utevar
gift kvinna, ville fortsätta sitti på giftermål. Enväntanvet som

föreställningsvärld. denförvärvsarbete, utmanade denna Men även
ogifta kunde i förlängningen bli hot. honkvinnans arbete Omett

lika eller arbetsvillkor och tillkrävde lön rättsom mannen samma
vill bli betraktad likvärdigtjänster det säga rätten att som en man-

hotades könshierarkin och med den auktoritet ochmännens-
allt för långtgående likställig-maktutövning. Motståndet mot en

mellan kom till klart uttryck i diskussionerna kringhet könen
kvinnors inneha kallade fullmaktstjänster, de allra hög-sårätt att

ämbetena i den statliga byråkratin.sta

Kvinnor ämbetsmänsom

Debatten kvinnors till högre tjänster hade förts sedanrättom
kvinnor fick avlägga akademisk1870-talet, då rätt att examen.

efterFrån sekelskiftet öppnades hand vissa lärar- och lä-typer av
kartjänster för ogifta kvinnor och efter första världskriget blev

för omfattande utredningsarbetefrågan föremål i riksdagen.ett
utmynnade i behörighetslagen,1923 kvinnorDetta som gav sam-

till statliga ämbeten, dock vissaprincipiella medmänrätt somma
Kvinnor fick inte inneha tjänster kunde krävaundantag. som

till exempel militärtjänster eller vissa fångvårds-våldsutövning
innebar upprätthållandet den allmänna ordningen,tjänster eller av

polisbefattningar och läns-det vill höga eller kommunala äm-säga
beten landshövding, rådman med flera, därsåsom tjänst som

för ordningsmakten.tjänsteinnehavaren hade det yttersta ansvaret
Även domartjänster och tjänst gymnastiklårare förochpräst- som

för kvinnor.manlig förbjudna Som Ylva Waldemar-ungdom var
har präglades debatten behörighetslagenpåpekat, ettson om av

Ådubbelt budskap. sidan rättviseskäl principiellttog man aven
ställning för likställighet mellan könen. hävdade ocksåMan
med känner igen från dagens jämställdhetsdebatttongångar man -

detta nationen. Kvinnor hittills outnyttjadskulleatt gagna var en
potential:

omsorgsfullare och på ändamålsenligare tillgodogöraAtt sättett
tillgänglig produktivkraft kan i endast resultera iall stort settoss
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högre nivå välstånd och lycka for hela samhället, mänav somen
kvinnor. Wicksell, cit. i Waldermarson, 1996.Knut

Å fick inte likställigheten drivas långtandra sidan så att statens
auktoritet kunde Kvinnor,intressen dess äventyras. oavsett--

inte få tillträde till deformell kompetens, skulle tjänster som av
oförmögna upprätthålla.alltså sin särart, Det-naturen, attvar

kunde innebära fysisktgällde inte bara tjänster utövandeta som av
Även tjänster innebar led-våld eller sedligheten.utmana som

auktoritetsutövning landetsningsfunktioner och medborgare,över
förbehållasoch kyrkans måste män.representanter,statenssom

förutsättning för vissa tjänster; kom-Manlighet sålunda en envar
har uttryckt det, kvinnor aldrigWaldemarsonpetens, somsom

kunde besitta.
långt ifrån vadtjänst landshövding liggertillträdaAtt en som

skrivbiträde eller telefonist kunde föreställasekelskiftets kvinnliga
sekellångbehörighetslagen uttrycker kulmensig. Men ut-en

fler formella rättighetervilken kvinnor alltveckling inom erövrat
hålla kostnaderna i statlig verk-till Behovetarbete. att nereav

för Förändringar iområden kvinnor, ochsamhet hade öppnat nya
politisk kamp för kvinnors rättigheter och den borger-samhället -

arbetsmarknaden innebar kvinnorliga kvinnans uttåg att-
Villkoren för de kvinnligt anställdamöjligheter.sökte tänja på sina

verkligheten, utgångspunktentill denmåste varnya menanpassas
värderingar. Behörighetslagenmanliga och var en anpass-normer

intakt.med könshierarkin ideologisktning betingelser,till mennya
viss kvinnlig anställning gälldeförbudBehörighetslagens mot

för militär- och prästtjänster likställ-Med undantagfram till 1945.
civilförvaltningen.ställning inomdes då kvinnor och Präs-mäns

för kvinnor först dag finns det ingetterskapet öppnades 1958. l
statsförvaltningen förbjudet för kvinnor.inom Denarbete ärsom

bli befäl i det militära, bortrestriktionen,sista rätten togsatt
1977.

lika rättigheter har dock inte inne-formelltKvinnors och mäns
tjänstesektornrelativa ställning inom den statligaburit derasatt

fortfaran-avgörande Kvinnor dominerarhar ändrats någotpå sätt.
majo-lägre tjänstemän, medan ide inom yrkeskategorin män är

och chefer.riteten bland högre tjänstemän

pågåendeEn process

mellan kvinnor och harfördelningen arbetedet gällerNär mänav
sedanbetydande omvandlingdet samhället genomgåttsvenska en

historiskt inte enbart varit passivasekelskiftet. Kvinnor har mot-
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aktörer själva försökt definieraförändring äventagare utan somav
Förvärvsfrekvensen idagsina villkor i arbetslivet. 1997 nästanär

har lång siktlika hög för kvinnor för Lönegappetmän.som
kvinnligtfinns längre några formella hinder förminskat. inteDet

Arbetarskyddslagstiftningen könsneutral. Målsätt-yrkesarbete. är
Ändåarbetet och inte de arbetande.ningen reglera ärär att

styrande princip vid arbetsmark-manligheten sig fortfarandei en
nadens utformning.

artikelndagar efter publiceringenapril någraDen l 1997, av
rubriken flyr läraryrkets lågabrandmän, fanns Mänkvinnligaom

tio harSvenska Dagbladet. Under de årenläsa ilöner senasteatt
stadigt minskat. Kvinnodominansenlärare i tjänstandelen manliga

under utbildning till lä-markant bland dem ärännuär som numera
lärarkårenKvinnor utgjorde 66 1994-95,procent varav menrare.

Anledningen tillde utexaminerade lärarna år.80 procent sammaav
för-försvinnandet den låga lönen, ävenmännens menanges vara

karriärmöjligheter, medarbetsförhållanden och dåligasämrade
typisktbörjar visa de karaktäristikaandra 0rd yrket ettatt som

och intressanta nyheten ihar: låg lön låg Denkvinnoarbete status.
Vidstatligt förslag till lösning på problemet.artikeln dockär ett en

fått i uppdrag pålärarutbildning harnyinrättad att satsamanen
i naturvetenskapligt inriktadkönunderrepresenterat män en- -

Samtliga lärare inom denna utbildning kommerutbildning. att vara
och denvilket inte fallet vid andra lärarhögskolor,disputerade, är
enda fö-tilldelas kommer dengrundskollärarexamen attsom vara

behörighet till forskarutbildning. Lite till-rekommande som ger
bygger manlig karriär-kan säga, statenspetsat att upp en nyman

skolan för så öka läraryrketsinom Attsättväg att status. satsa
arbetsvillkor för den kvinnliga majoritetlön och bättrepå högre

alternativ dock inte lanserats frånarbetar i skolan är ett somsom
maskulinitetfortfarande starkt ochstatligt håll. Könstänkandet är

arbetsmarknadsvenska under 1990-ta-har värde i sig på ävenett
exemplifierats tyckslet. historiskaDen varaprocess som ovan

kontinuerligt pågående.
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och stöttepinnarMannakraft
identitetsskapande på 1940-taletreformistiskt-

EVA BLOMBERG

inomfå och inflytandehaft så svårt maktkvinnorVarför har att
medoch med fackförbundi modern tid Tillända infackförbunden

funk-fåtal kvinnliga ombudsmän,haftkvinnlig majoritet har ett
skall detta förklarasordförande.och Hurtionärer

organisationernaimpregnerathar visatForskningen mänatt
skaffat privilegietspeciella behov, sigochsina särintressenmed att

varande könsneut-allmängiltiga såsomiproblemformulera termer,
och inomsig maktenockså tillskansatdärigenomrala, och över

fackföreningsrörelsen.
Gruvindustriarbetareförbun-SvenskahurhandlarDenna text om

framställtmedlemskader,uteslutande manligmeddet Gruv, orga-
vilket språk ska-symboler ochmanlig. Med vilkanisationen som

mel-relationernaidentiteter visadesmanliga Hurpade olikaman
gruvarbeta-hade detta för bildenbetydelseoch vilkenlan könen av

fackföreningsrörelsenochren
Gruvindustri-reportageserie i tidningenUtgångspunkten är en

arbetaren 1943-1948.

identiteterkollektivaOrganisatoriska

visas iförsökte skapa idealmän. Mänvisar hur GruvReportagen
tillutsträckningoch i ringatill andrarelationhuvudsak i män,

Gruvindustriarbetarenidentitetermanligakvinnor. olikaDe som
själv,förbundet skapadeinte bara någotvisualiserade utansomvar

fackföreningen, lo-utformade i ochkollektivtocksåde genomvar
centralt.kalt såväl som

intemänniskan ochdelIdentitet skall här somavsom enses
pågåendeIdentitetsskapandetevigt.fast, för ärnågot processen

specifiktbli delförsökermänniskani vilkenslut, ettutan or-en av
sammanhang.ganisatoriskt

manliga iden-fyra1940-talet fannsdetjagI attstort menar
organisatoriskadenförstagruvarbetarmän. Dentiteter för är som

tillhörandepå sig självbefástehurhandlade somsynenmanom
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den reforrnistiska fackföreningen, i till dem tillhördemotsats som
den syndikalistiska fackföreningen. andraDen identiteten handlade

hur skapade sig själv till lokalist, lokalpatriot, i motsatsom man
till dem från andra tredje handladeDen hur barorter. om man upp
känslan arbetare, i gemenskap med andra arbetare,attav vara
oberoende fackföreningstillhörighet eller ortsbakgrund iav men

till arbetsgivarna. fjärde och sistaDen identiteten handlademotsats
könstillhörigheten: hur manlighet förhöll sig till kvinnlighet.om

Min uppfattning de kollektiva identitetemas utformningär att
hindrat kvinnor från bli fullvärdiga organisationsmedlemmar; deatt
har inte haft så kallad vederbörlig kompetens det manliga könet.-
Identitetsskapandet således det sammanhållande kittet iutgör orga-
nisationen.

Reportageserien

År 1943 påbörjade Gruvindustriarbetaren bild- och reportageserien
slutet 1948 hade igenomI gått 40 69gruvortema.om av man av

avdelningar. kom fåReportagen mästrande i positivatt tonen an-
da. Tidningen framville visa bra arbetsgivare, bra bostadsorter och
arbetsplatser, bra organisationsförhållanden och goda människor.

kan ligga i linje med statsmaktensDetta agerande under krigs-sägas
tid. InforrnationsstyrelsenGenom inrättandet skulle skapaav man
svenskhet och svensk nation den kända kampanjen ärmesten

Översvensk tiger och det skulle ske i positivEn anda. 2000en
ortsombud fanns i bygdema skulle svensk-ute rapporterasom om
heten och folkberedskapen till folket blev svenskare.samt attse

hurtfriska andaDenna reportagen.genomsyrar
Artiklarna ämnade fortsatt organisatorisktatt uppmuntravar

reforrnistiskt arbete och sålunda betecknades organisationsförhål-
syndikalisterlandena goda inga eller kommunister fannsomsom

på platsen.
kritiseradesDåliga förhållanden ibland i tidningen, kritikenmen

oftast ganska inlindad. valde istället inteDen väg attvar man var
bostäder, sanitäravisa det dåliga. Hemska olägenheter eller usla or-

ganisationsförhållanden exponerades helt enkelt inte. efterFörst
kriget blev någottonen vassare.

första visadehösten 1943 bilder hus ochDe reportagen gruv-
byggnader och enda människa: avdelningsordföranden. Redan ien
början hade förändrat karaktär. journalist1944 Enreportagenav
skrev och bilderna förändrades. Alltfler medlemmar visa-textennu
des och inte bara gruvanläggningar och bostadshus.
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IO-talbodde förrHär ett
familjer varsitti rum.

Moderna bostadshus
innehållande Egen-4
heter och2om rum
kök. I Kärrgruvan ha

sådana uppförts.7

Arbetarrörelsens arkivBild Foto:

så defotograñerna placerasdraggenomgåendeEtt är attatt
förfallna hus kontrasterasGamlavarandra.kontrasteras motmot

alltid iFotografierna kommenterashus bild 1.moderna text,nya
oftastBadhuset, Menkortfattade: Tvättstugan.del äräven om en

förinvecklade. Bildema får inte talaochlångakommentarernaär
till detta jag,Bakgrundende tolkas.sig själva, är, attutan re-anser

förfallna husetupplysning.uppfostran och Detsyfteportagens var
illustrationutgjorde ocksådålig bostadbaravisade inte utan enen

historia:framgångsrikafackföreningsrörelsenstill arbetar- och ge-
funktionella huskundehängivna kampfackförbundens nyanom

jämfö-Samtidigt riktmanliga medlemmarna.debyggas ettgavsav
fåskulleAvsikten gruvarbetarnarelsematerial till läsarna. attvar

bortlevde några milgruvarbetare.andra Hursig själva och manse
husstandardenSämre Hurarbetsgivaren där BättreHur varvar
det sistnämndabadhus minstHade de InteVad kostade tvätten

mångakonfliktämnen på1930-taletshade varit gruvorter.ett av
skulle låtaeftertryckligt arbetsgivarnaalltmerArbetarna krävde att

försökte för-dessa i det längstatvätthus medanbadhus ochbygga
människovärdefråga vilketblev tillhala ärendet. Det ar-enen om

inflammerad. Egnahem,därför den blev såhade och detbetare var
blev standardmâtt,omklädningsrumtvätthusbad- och ettsamt en

ställe med hygglig arbets-människovärdet. braEttrikslikare, på en
särskiltblevsina arbetare. Tvättstuganvärde pågivare port-satte

for kvin-utgjorde symboldärför denirätterad attreportagen en
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värde; underlättade arbetsgivaren deras arbetenornas genom en
maskintvättstuga, eller lät han dem fortfarande ligga vidnere
klappbryggan och sköta manuellttvätten I frånreportaget gruv-

Stripa i Västmanland kommenteradesorten tvättstugebilden:

Stripa har också sin maskintvättstuga, vilken inrymd i källar-är
våningen till det bostadshus avbildas här Utrymmetsom ovan.

i knappaste laget, eljestär husmödrama överlagäronog men
mycket belåtna med anläggningen. Priset for mangladtvätten -
och torkad 30 och omanglad 20 kg.öre klagar hel-öre pr man-
ler inte på 1946.

kringKommentarer inrymmertvättstugorna mycket änmer
vad själva husen användes till, de talar också vad.görom vem som
Bildema och kommentarerna skapar olika platser ochmän
kvinnor trots de inte visas, de i lokal, rumsligatt sätts en as-
pekt blir del maktförhållandena mellan könen och påsom en av
orterna.

Den manliga blicken

Filmvetaren Richard harDyer skrivit den manliga blicken, hurom
återges bilder,på i modern tid.män Han det varpåsättattanser
och kvinnor gestaltas bild förstärkermän ... grundläggande

i upprätthållandet maktrelationernamönster mellan könen.av
Manliga modeller, det vill avbildad sällansäga på be-en man, ser
traktaren, de uppåt-utåt, vilket antyder andlighet. intryckDetser

därvid skapas han uppåt och sig.är strävar Omatt ansträngersom
de tittar betraktaren bestäms deras blick draget kringav mun-

kvinnligaNär modeller betraktarens blick det oftamöter ärnen.
med leende. manliga modellenDen däremot stirrar på iakttaga-ett

något leende. avbildadeDen framställs mitt iutanren mannen som
handlingen och hanförknippas med aktivitet medan han däremot
sällan återges i arbetet, det inte sig socialistiska bilderrörom om
där arbetet centralt. Historikern Eric Hobsbawmär skriver att
också där central. Mannens muskler bekräftarär och defi-mannen
nierar vad viktigt, de skapar definitionär vad arbete ärsom en av -
det vill manligt och muskelkraften blirsäga tecken på makt. lett-
de socialistiska bilderna har kvinnan reducerats till bli inspiratöratt
och följeslagare. socialistiska bildkonstenDen och fackförenings-
konsten genomgick under 1800-talet där kvinnan ien process
början framställdes symbol for arbetarnas kamp for att motsom
slutet seklet med muskelfylldersättas gärnaav en man en gruvar--
betare.
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Gruvindustriar-i tidningengruvarbetamaframställdes dåHur
betaren

Mannakraft

jord,undersjälva arbetetbilderinte mångaGenerellt finns trotsav
yrkesfoto-tid. 1946vid denna Förstvanligaste närdet detatt var

gruvarbetethur självabildserie visasgjordeGullersgrafen K.W. en
harTidigareunder jord.ocksåitillgår gruvstugangruvan mennere

Gullers in-jord. Efter K.W.gruvarbetarevisat enstaka ovanman
metod för visa mångavanligareblir fotocollaget attsats gruvar-en

bild-oftarubrikindividuellt En överfastbetare sätt. sattesett
karlar,DuktigaArbetets söner,kraftkarlar,Gamlasviten:

kärnvirke.Prima

arkivArbetarrörelsensBild Foto:

Bil-med tiden.blir vanligarenågotsällsyntaGruppbilder är men
igruvarbetama sitterdäri gruvstuganfrånden gruvannerepausen

kompositionfantastiskt vackerbådevilar sigochoch äräter en
Gullersvanligt bild 2.intekonstnärlig påoch sättett som var

deVislags nattvardsscen. tröttaframställer ettmatpausen sersom
bakgrundenibord. Gruvstöttornai ringsamlade ettmännen runt

framförmitthar lagtsbelysningenochkorsut mannensomser
manligochhelig stundantyderBildenkorset.det största enen

med någontalarnågonintegemenskap. Det uttyst omsomser
föresjälvai siginneslutnatycksalla ettstraxutan varaannan, -

betrak-sigfotografen, de låtertittaruppbrott. Ingen männenav
intedevisaGullers vågar närnågot männendenär gör annat.tas

arbetar.
just i arbetetde arbetandevisa männenvanligaDet är attannars

hurt-påarbetande kommenterasBilderjord. män ettovan-
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friskt påminner speakertextersätt i gamla journalfilmer.som om
Gruvarbetama bär plank, lastar malmvagnar, malm, påtar iväger
sin trädgård, står framför sina hus, sitter i ungkarlsbaracken, står
bredbenta framför laven med handen i fickan. finnsDet delen av-
klädda pin-up bilder på gruvarbetare där musklerna framhävs,

de fåtal. Vanligare musklerna framhävsär ärett attmen genom en
uppkavlad Bilder och bildtexter samverkar förärm. männenatt
skall de utstrålar självmedvetenhet. Bilderna kom-utse som om

med detta... vad de villmenteras är män ... ochatt ...vetsom
de framför fotografen med säkerhet film-poserar samma som en
stjäma i Hollywood. står medDe spade och uppkavlade ärmar,en
mitt i handlingen och aktiviteten. Ibland visas hur de arbetar sin
ägandes bild 3 och 4.tomt

Bild 3 och Arbetarrörelsens arkivFoto:

bildEn skiljer sig på märkbart och i den jagsättut ett attanser
fotografiemas konstruktion blir särskilt uppenbar. Det är en grupp-

Åttabild i Pershyttans 1947 bild 5. gruvarbetaretagen nere gruva
sitter och och håglösa Ingen ler eller tittar i kame-trötta ut.ser

stirrar bistertDe olika håll, förbi kameran eller åt sidan.ran.
Bildens konstruktion framgår bland det ärannat attav en grupp-
bild. Gruvarbetama har samlats ihop, eftersom de knappt träffade
varandra under skift underutom matrasten. De arbetade iett

110



Mannakraft och stöttepinnar

arkivArbetarrörelsensBild Foto:

varsindessutom ii ochnivåerskift, på olika ortensammagruvan
Maxi-lastvagnar.borrmaskiner och skramlandebullrandemed sina

aldrig så mångatillsammans i lag,malt arbetade två sommenman
gradersöverkropp i fyradessutom bari mitten haråtta. Mannen -

våtaganska kalla, de dessutombarainteGruvomavärme. varvar
våtborrningen.och från självatak ochfrånallt dropp väggarav

få behålla Deoch kroppenklä sig välgällde värmen.Det attatt
vi-i mitten däremotpåklädda.ordentligt Mannenandra ärmännen
påmed lite hårmanlig gruvarbetarkropp,sin kropp, ensar upp

i sin overk-kunna han0rd skullebringan. Med Dyers säga attman
sina muskler.handlingsberedskapsinsamhet visar -

stöttepinnarHedersknyfflar och

pensionerade gruvarbetaretillfällen äldrefåtal porträtterasVid det
avbildasicke-produktivahelt Dessadet på mänsker sätt.annatett

häng-händerna bakom ellerned, medochstående rakt ryggenupp
häralla rejält påklädda,dessutomPensionärernaande rakt ned. är

tidningenuppkavladvisa Iinte frågadet ärm.är att ens enom
ellerhedersman,pionjär ochmed ordkommenterades de som

stöttepinnar,gamla stammen,gamla gruvpickaredussin"ett av
brukar kommente-hederknyfflar, fveteraner. Dekrutgubbar,
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med de fackföreningsmän fåttäratt tryggad ålder-ras som nu en
dom tack fackförbundet:vare-

75-årige Gustav Larsson ansåg det alldeles självklart,som vara
han skulle ansluta sig till fackföreningen,att den bildades.när I

våra dagar finnes det många, det lika självklart deattsom anser
skola stå utanför och sina organiserade kamrater.vegetera

Denna kommentar från Stripagruvan 1944 intressant efter-är
de åsyftas vegeterande och oorganiserade organi-ärsom som som

serade syndikalister de nämligen fortfarande i majoritet påvar-
platsen. Genom kalla dem vegeterande och inte visaatt någon av
dem bild försökte förbundet skapa idealbild hur det bordeen av

i Stripa. Indirekt framkommer den reforrnistiskaut avdel-attse
ningen i Stripa hade problem med organisera arbetarna.stora att
Det därför valde lägga orden i på den gamleattvar man munnen

således ansåg fackföreningen självklartatt ettmannen, som var
val.

Ibland förses de äldre med kommentarermännen liknarsom
dem kvinnor och flickor. Det avkönarärman ger som om man
dem de blivit gamla: C.A.när Svensson, pionjär och hedersman, är
inte så lite stolt sina mustascher, vilka växaöver på mark.egen
Det således utseendeär kommenteras, inte vad hanmannens som
har gjort eller hans ställning En sådan kommentarorten. är
otänkbar i fråga de produktiva och arbetande männen.om

ackföreningsmannenF

Om pensionärer och gruvarbetarmän återgavs på specielltett sätt
så visas och kommenteras fackföreningsfunktionärema heltett

Avdelningsordföranden, sekreteraren eller kassörenannat. fram-
ställs med portfölj, rock eller kavaj och ganska ofta med hatt.
Gruvarbetama bar keps. GruvindustriarbetarenI valdeannars man

visa vad ansågs den betrodde fackföreningsmannensatt som vara
betungande arbete flerapå När bilden inte kundesätt. återge ett an-
svarsfullt arbete, fick istället kommentaren förtydliga bilden:

Avdelningskassören Adolf Gustafsson sig också iblandtar en
från sina många och krävande förtroendeuppdrag. viHärpaus ser

honom under cykeltur vackravärld.Gudsen genom

Bilden visar i kostym och slips omgiven kvinnor,tvåen man av
Åsyftaralla med cyklar på kommentarenväg. Guds vackraen

värld eller flickorna eller båda delarna Den ogifte kassö-naturen
hans dearbetsuppgifter kommenteras eftersom interen namnges,
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intebetraktarenhans sida fårvidde två kvinnornakan visas, men
någotveta om.

manli-i densexuell aspektfår belysakvinnornaJag att enanser
ochbrukar cowboy-filmvetenskapengruvarbetarvärlden. Inomga

visarkompisfilmer.buddyfilmer, Deforkrigsfilmer kallas en en-
skuggaska falla någonför det intemanlig värld,könad attmen

kvinna, såalltidförekommerläggningsexuellamännensöver en
homosexuella. Jagintesäkertåskådaren ärmännenattvetatt

reportageserieGruvindustriarbetarens ärhävdaskulle vilja att upp-
berättelsenfunktion iKvinnors ärutifrånbyggd mönster.samma

allting Dei kanmedankönet, annat.män stort spar-att varavara
förtydligaämnadeförekommande kvinnorna män-är attattsamt
fackföreningsfunk-framförallthomosexuella,inte attär mennen

respekteradegifta och män.tionärer är

respekteradeDen representanten

arkivArbetarrörelsensBild Foto:

i någrabläddrandesskogen,sittande ivälkläddbild visarEn manen
honom:sig bakombrederlandskapetsitter såHan utattpapper.

hanfackföreningen;iordförande ärinte blottGottfrid Persson är
klockarfar,verkligesockenNordmarksibefolkningenshela som

da-forigenomhonomHärskall allting bestyra. postense
Bild 6.gen.
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sittaAtt i skogen går igenom kanske intenär postenman var
det lämpligaste vad bilden visar hans maktposition. Frånärmen
sitt upphöjda läge överblickar han allt i socknen iförd hatt, slips
och rock. I visades också avdelningsordförandereportagesamma
Gottfrid vackraPerssons egnahem där han kunde sin lilla... ta

i knä och slå sig ned på balkongen sinå egnahemsvilla ....gumma
Genom visa egnahemsvillan visade också avdelnings-att attman
ordföranden respekterad arbetsgivaren. Arbetsgivaren hadevar av
beviljat honom egnahemslån vilket bara det innebar hanett att var
ordentligt gift och ansågs betrodd och skötsam. avdel-Mensom
ningsordföranden inte bara respekterad därför hanattvar var en
skötsam karl också för han representerade den så kalladeutan att
reguljära fackföreningen den arbetade med kollektivavtal,som-

förhandlingsinriktad och kunde kompromissa.var
Andra fackföreningsmän omtalades duktig karl,en sta-som

bil, sansad, vederhäftig eller kunnig. återges antingenDe
med stirrande blick eller med blicken utåt-uppåt, de hadesom om

övervaka, vidgade och framåtanda. Blickriktningenägor att vyer
antyder de uppåt, uttrycker saken, vilket fårDyersträvaratt som

relevans då detta gäller underjordsarbetare. kroppshåll-Derasextra
Ävenning utstrålar pondus och makt. de och portföljer depapper

har i händerna antyder deras makt i kontrast till de arbetande kol-
legomas muskelkraft och verktyg. fackligaDe representanterna ut-
strålar effektivitet pålitlighetoch och deras arbetsuppgifter kom-

såsom betungande eller ansvarsfulla och de självamenteras som
duktiga och effektiva.

vanligaste bilden betrodd fackföreningsmanDen hatt,av en
rock och portfölj understryker, jag, hans annorlunda utseen-anser
de i förhållande till arbetskamraterna på platsen. Tidningens kom-

Ödman,också hans väsensskilda arbete: Folkepoängterarmentar
avdelningens ordförande, med portfölj i handen på till någonväg
förhandling. Bild 7.

Skapandet kollektiva identitetemade syftade till erövraattav
respekt, makt och modemitet. visaAtt avdelningsordförande påen

till förhandling innebar visade hansväg atten man upp nyvunna
maktposition och den respekt den förde med sig. Respektensom
innefattade inte bara i fråga den omfattade bådeutanpersonen or-

ochavdelningen arbetarrörelsen i sin helhet. därförDetten, var
väsentligt också kunna visa hygglig arbetsgivare iatt en samma re-

därför respekten effekt förhandlingar medportage, att var en av
denne.

Förhandlingar dessutom manssak. Kvinnor sedan årvar en var
i lag förbjudna arbeta jord,1900 under och de kvinnoratt som ar-
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inte i fackföreningenbetade jord i gruvdriften fick medvaraovan
arbetsmarknads-förhandlingsrätt de inteoch hade ingen var en-

oorganiserade.syndikalister eller Parternaliksom inte hellerpart,
kvinnor intekollektivavtalsförhandlingar bestämtdärför ihade

uteslutnaföljaktligen degruvarbetare, ochkunde varanses som
gruvarbetetsfackföreningen 22.från momentett-

Arbetarrörelsens arkivBild Foto:

Förbundets funktionärer

manligheter blir tydligareoch olikaSkillnaderna mellan närmän
fre-förekommervisas i tidningen.fackförbundsfunktionärema De

Edwardordförande Matt-i synnerhet Gruvsi varjekvent, nummer,
handlingensframställsfackforbundsordförandeEn som enson.

avdelningsordförande.gruvarbetare ochpå sätt änett annatman
förhandlingsbordet eller,vidskrivbordet,visas sittande bakomHan

har intealltid kostym.talarstol. bär Jagsällan, i Han settmer en
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Samarbetslrágor behandlade Grängesbergi

Bild Foto: Arbetarrörelsens arkiv

någon bild där ordföranden visas i slö ställning, dricker kaffe,en en
röker med fötterna bordetpå eller något liknande. visasTvärtom
de bara agerande, de sitter vid förhandlingsbordäven när ettsom
bild Förhandlingsbordet har8. symbolisk funktion eftersomen
det förbundet förhandlardär och bestämmer sin strategi. Detär är
därför viktig visa hur förhandlingsrummet ellermedatt utanser,
folk.

förEn tiden mycket typisk bild visar Edward i profilMattson
vid sitt skrivbord. inte fångadHan mitt i arbetet.ärutanser upp
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Ljuset strålar in från fönstret förtydligar hans mission: attsom
kollektivt det bättre för gruvarbetama, föra dem lju-göra att mot

Samtidigt den inströmmande ljuset honom lite otydlig igörset.
intekonturerna. på sina medlemmar de får betraktaHan ser men

gärning tillägnashonom i hans dem. Någon dialog det inteärsom-
fråga själv redigerade tidningenMattson ochDetom. var som
valde alltså härbilderna. så han ville framställa sig självDetut var
för medlemmarna. Ovanför bilden finns rubriken: Lojalitet och
framåtanda förbundsarbetet.i

arbetsgivarengodeDen

Bild Arbetarrörelsens arkivFoto:

Arbetsgivarna och cheferna blev fotograferade de mycketom var
direktörer, inte. förhållandena kritiserades visadesbra Därannars

finns få bilder chefer ellerinte någon chef mycketDet av per-upp.
Oftast förekommermed arbetsledande funktioner. de påsoner

fackliga företrädar-gruppbilder tillsammans med arbetarna eller de
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och sällan i majestät. Arbetsgivarna visades gärnaensamtna mer
på kontoret med modernt attribut telefonen. Ibland visades deett -
utomhus:

Direktör har många järn i elden, särskilt i dessa tider,Henneman
varje jul kopplar han och bjuder bamungama lagav" övermen

hejdundrande julgransfest. Anda tills i fjol ha dessa festeren
hållits i hans bostad, då blev det så många småttingar 120men -

måste förläggasstycken festen till Folkets hus. Bild 9.att-
Bilden visar med den obligatoriska rocken, hatten ochen man

slipsen inte fackföreningsman. Bildkommentarendetta ärmen en
hartalar för betraktaren denne mycket göraatt attmanom men-

framställs inte bara bra arbetsgivaredet visas inte. Här en som
familjelivet, här framhållsför de små och ocksåömmar utan att

arbetsgivaren samarbetar med fackföreningen, användaattgenom
till sin fest. Direktör välkändFolkets huslokalen Henneman var en

hade ryckt den efteri Bergslagen. denHan upp ena gruvanman
tid chef för fleraandra och vid denna 1945 olika Hangruvor.var

engagerad i arbetsgivarorganisationen Mellansvenskadessutomvar
Gruvförbundet och han höll hårt på kollektivavtalen. gjordeDetta

förhandlade med syndikalister eller slöthan inte några avtalatt
innebar samarbetet med den reformistiskamed dem, vilket att or-

Arbetsgivare och fackföreningganisationen respekteradegott.var
och illustreras i bilden.varandra, vilket reportagetgenomsyrar

bild tillsammans medCheferna kunde också återges på avdel-
understrykaningsordföranden, de in-sättett att gemensammasom

förhållandena platserna.och de goda påtressena

Familjepolitik

manlige framstårBilden 40-talets gruvarbetare alltmersomav en-
tydig och tillrättalagd. Bildema visade i alla möjliga positionermän

vilket kan tolkas både effektoch arbetsställningar, rå-som en av
dande genusideologi och skapande den. bilder påDesom av

både bekräftade denna ideologi ochkvinnor visades motsadesom
den.

det självklaraFamiljelivet framhölls och goda i reportagen.som
familjebildning.Arbetsgivarpolitiken hade sedan länge premierat

stormiga år då gruvindustrin till sig allaUnder 1910-talets drog
i synnerhetolika det ungkarlarna stod försorters typer var som

oordning och kaos. detta skede, då expansiv exportindustriI en
byggdes och samhällen skapades bergstoppama runtupp nya om

utökades behovet kvinnlig arbetskraft för i hu-i Bergslagen, attav
Kvinnor förut arbetat tillsammans medvudsak männen. somserva
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i arbetade istället matsalsinnehavare,männen café-gruvan nu som
idkerskor, städerskor och rumsuthyrare. Arbetsgivama önskade
emellertid kvinnorna skulle bli husmödrar eftersom de ansågatt att
det det enda för dessa nybildade samhällensättet nå stabili-attvar

och lugn. Kvinnorna kom därför ingå väsentlig del itet att som en
deras personalpolitik. arbetsgivareFör under 1940- och 1950-en
talen gällde det dessutom sörja för både kvinnor ochatt att män
fick så drägligt liv de blev kvar på iDetett att orten.pass var syn-
nerhet kvinnor lämnade landsbygden under 1940-taletunga som
för skapa sig bättre villkor i staden.att

Vilka kvinnor ansågs då önskvärda och hur kommenterades de

stödjande hustrunDen

l Gruvindustriarbetaren finns få bilder kvinnor, inalles cirka tvåav
framställs tillhörandeDe antingen inom famil-procent. män,som

jen hustrur eller relateras andra till På bild vi-sätt män.som en
kvinna med Förkläde tillsammans med bild 10.mäntresas en

ArbetarrorelseBild 10. Foto: arkiv

inteDet vanligt kvinnor under 1940-talet gick påatt utvar
backen iförd förklädet, det de sig, i synnerhet deutan tog av om
skulle fotograferas. Kvinnan på bilden har fått behålla förklädet på
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tillhustruviktigt visa hennesdärför det att statusatt ensomvar
får betraktaren inteavdelningsordförande. hennesMen veta:namn

WesterbergAvdelningsordföranden O.från Rävåla:Fyrväppling
underhandlingskommitténflankerade ledamöternamed fru avav

t.h..och Wigertt.v. K.B.för året, Joel Persson
skötsamhetenskalla för bildkunnaskulleDetta en avman

fack-till varandra iposition relaterasmaktrelationer. Männens ett
ochförhandlaresammanhang, de visaslig lokalt representan-som

tillrelateras däremotKvinnans positionför arbetarna.ter en av
för hustrur, påinteHon ortens utommännen. är representantens

i fokus påavtalen stårkansymboliskt plan. Här säga attett man
förkollektivavtalet och borgarbärän sätt: männenett re-uppmer

äktenskapsavtalet och borgarkvinnan bäri samhället,spekten upp
framställsoch kommentarerbilderrespekt. Iför privatamännens

ochsina platsergudomliga ordning:på gång dennagång män
sina.kvinnor på

oupplöslig för-enhetfamiljenFramställningen ärsom enav
familjer medvisar: dåliga hustrur,bilder intemed deknippad man

makarnafamiljer däreller kvinnor,förlupna eller försupna män
god ochframställs alltideländigt. Familjendetbråkar och har som

blomsterarrangemang-och trevligt ochprydligtlycklig, huset som
följeslager-enda tydlig roll:utsökta. hustruEn somgavs enen som

sakerför olikahustrur kämparstöd. Någraska och sommannens
fotografiervisamöjligheterfunnits godahadevisas inte. Det att

deldamfotboll förekom påeftersomkvinnoridrottandefrån en
fram-valdeRiddarhyttan. Menexempel igruvplatser, till attman

hustrur.kvinnorställa som
eller i närhetenkvinnorfotografier påflesta ärDe av, en

husmöd-fårhypermodemadennabild ll: I tvättstugatvättstuga
för 3:50mangla sina kläderochIdkerbergeti tvätta prnurarna

kvinnliga arbe-kvinnor till detTvättstugebilderna relaterartvätt.
god iinte baragoda hustrundet manliga. Dentilli motsatstet var

i samhällsbyggan-roll hennedenallmänhetstörsta utan som gavs
och moder-med effektivitetoch barnskötadet kunnaatt manvar

moderna maskinellakrävdesTill dettaledstjäma. tvätt-nitet som
förekommerbilderdärför så mångadetoch tvättstugorärstugor av

kvinnlighet imodernitet ochtecknetdei reportagen var --
industrianläggningar:bildermanlighet ochtillpendang av

maskintvättstuganhusmödrama uppskattadepräktiga ochDen av
gladocksåñu Stinaföreståndarinna, Jansson,dess ärsamt som

i fråga.inrättningensåsom fågeln
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ArbetarröresnsBild ll. Foto: arkiv

visadesFru Stina i helñgurJansson och log inbjudande. nå-Inte
kommenterades såsom varande glad få-såsomgonstans en man

geln åt schaktsänkning eller modern borrmaskin.en ny en
En del kritik tvättinrättningarna fördes också fram:mot

Tvättinrättningen i Finnmossen inte särskilt påkostad. Detär
mäktiga Uddeholmsbolaget skulle säkert ha råd ordna det liteatt
trevligare.

Änkoma

produktiv ålderKvinnor i tolkades genomgående glada ellersom
Äldrepigga. kvinnor oftakommenterades liksom de gamla män-,

veteraner prima kärnvirke. förevisades inte iDenen, som av
huvudsak arbeterskor mödrar, eller änkor,utansom som som upp-
fostrat full medstugaen ungar:

89-åriga gruvarbetareänkan Stina Bock, född Boström, har gjort
insats i livet,god sedan hennes blev ihjälslagen i Finn-en man

för år40-tal sedan och hon blev lämnadettmossgruvan ensam
med åtta bam. dessa inte längreEtt i livet, de andraärav men
har vuxit till duktiga samhällsmedlemmar. Och själv borupp
gamla Bock fortfarande kvar i den där hon tillbringatstuga,mor
praktiskt hela sitt liv.taget

Här tvingas utbrista det för väl dog såatt attman var mannen
Stina kunde sin insatsgoda det inte vadgöraatt men var nog re--

avsåg med berätta gamla Bock. Detportern att snarastom mor var
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medarbeterska, vilket honinteochhennes insats somsom mor
inte frånänkepension fick honNågonsannolikhet storstörsta var.

försörjakundeinte barnenistället arbetamåstebolaget utan om
Råbergänkanberättade gamla Augustahenne. När reportern om

inte baradessutom honomtalasomkom,också han attvars man
antydergift.också Reporternungdomenvaskat malm i utan som

äldre kvinnorarbeta.hon måste Dessadåliglönen så attatt var
i livet. Detharskillnad från dem ärtill männensomnamnges,

farligahårda ochillustrera detsyftade tillmöjligt attatt reportagen
gamla änkoma.visa dearbetet för männen attgenom--

gruvarbetareKvinnliga

ochgruvarbeterskor visadesochhur hustrurskillnad påDet är stor
ambivalentatidningen.i Kommentarernakommenterades mervar

Kalvbäck-GladaUnder rubrikengiña.ochkvinnorna ungavarom
och lertillsammanslaboratriser stårtvå motvisades somungaare
tvåsida visadesbild påmotståendefotografen. I repara-sammaen

kommentera-brandattiralj. Bildenvidverkmästareochtörer enen
kvinnligkraft ochbåde manligfannsKalvbäckendet ides med att

respektivekvinnornaoch hur männenBåde kommentarenfägring.
ville visaförbundetgenusordningdenförtydligarframställs som

försâtliga-bådeblir kommentarernavisasgruvarbeterskorNärupp.
och tydligare:re

Sikfors.i Här-till hyttanmalmen frånfraktaslinbananPâ gruvan
skicka ii färd medbästBorghild Nilsson vägattär ensomovan

ochgåttWaller harkamrat Märtalinbaneburkama. Hennesav
sig.gömt

honblygWaller såantyder Märta ärBildkommentaren attatt
kvinnlighet,konstituera hennesfårblyghetsig.har Hennesgömt

Gruvarbeterskor-tidningen.besvärande förkvinnlighet som varen
skadadeellerutslitnaarbeten fråntidunder dennaansågs tana
och dearbetsgivarnaBådeblidamedinteoch de sågs ögon.män,

skullefamiljepolitiken: mänfackliga överensmännen varaomvar
för-bildkommentarförsörjda.kvinnor Nästaochhuvudförsörjare

tydligar detta:

ki-där honmanhaftigriktigtKarinñu Storm"T.h. ut,serunga
full medlinbanekorgknallande medsolen kommersande mot en

Silverhöjden. Bild 12.vidare tillskall gåmalm, som
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Bild 12. Foto: Arbetarrörelsens arkiv

Även gift gruvarbeterska ansågs manhaftig joumalis-om en av
blev det tydligt hon fanns, kompetent, ochten, vackeratt var ung

yrket inte enkönat. Samtidigt kan tolkasamt bildenatt var man
såsom uppvisandet anomali for befästa manligheten: honattav en
blev avvikande.ännu mer

avvikandeDe kvinnorna

Gruvs funktionärer och ombudsmän förekom i istort settegna
varje flestaoch de bilder dem visades i tidningennummer av som

en-face-bilder och i syfte bildreportagentagna ett änannatvar
från förbundet fylldeNär 50 år visade ocksågruvorterna. ett par
bilder ovanligt de kontoristerna.på Bildkommentarer-trenog- -

särskilt intressanta eftersom detär inte vilka damerna var som
helst arbetade kontoret.på Två hade med gruvnäringensom att

barnsben:göra sen

Fru Märta Johansson sköter forbundsbokföringen harsom m.m.,
vuxit tillsammans med förbundet. Som dotter till N.P.upp

knötsHansson hon redan för 20-tal år sedan till arbetet på for-ett
bundsexpeditionen, och det gällde detta liksom förbundet ochnär
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lexikon.huvud hon levandeverksamhetdess över ärtaget ett
skallglad och god sådanmänniska honSom är vara.som en

nesligaförre ordförande underGruvsN.P. Hansson somvar
avladsåledes kvinnatvingades avgå 1929. Dettaformer envar

skrivbordJohansson sitter vidgiftainom rörelsen. MärtaDen ett
be-stirrar i kameran ochför inteoch tittar mötersägaatt --

insmickrande ifinns ingentingleende.traktarens blick Detutan
bilden.

kommenterasföreställer Nilssonbilden SveaandraDen som
slagfárdig. Sveapigg, ochrasande duktig jänta,med men rapp

helt allvarligbakifrån och DetNilsson tittar vä-ut.snett serupp
avbildade heltkvinnordessa tvåsentliga sättär ett annatär att

kvinnliga-dem emellertidBildkommentarenandra kvinnor. görän
ochtala de godakunnaskulle ärsäga, attattgenom ommanre,

ambivalens inför de-bilderna. vissframgår Envilket integlada, av
min mening,enligtAmbivalensenframkommer.blickar tonas,ras

inte i detde inteDetned kommentarerna. är som om passarav
använda. Och det detidningen brukarkvinnotypsgalleri görsom

kontoristentredje kvinnligaavviker.inte heller, de Den är tagen
återställaforbetraktaren, såsomoch lerrakt framifrån attmot

avdelningsordförande.tilldotterkontoret. Honordningen på är en

Slutord

for hundraårigpunktoch bildernaJag sätteratt reportagen enanser
fackliga arbetet ochindustrin, detmaskuliniseringperiod avavav

bilderna förnödvändigt kommenterasjälva. Det attmännen varav
för-förhållanden och deskapa detydligt möjligtså mänatt som

homogen fackligskapaVad villebundet ville ha. Gruv att envar
organisationsförhållande-gruvarbetarkår, därheterogenman av en

hurdessa idealbilderDärför visadevarit röriga.länge avmanna
ochde bordeoch beskrev hurbordegruvarbetama näs-ut varase -

reformistiskamoderna tidensbli denförkänna atttan gruv-nya-
manliga identiteter,uttryck olikaarbetare. I reportagen mangav

reformistiskanvända sigkunde Enarbetarnamanligheter, av.som
duktig karl, ansvarsfull ochdefinitionblevgruvarbetare re-per en
kollektivavtalet och förhand-arbetsgivaren genomspekterad av

följesla-pigg och gladmed hustrugiftlingama samt som var enen
manligasin plats i dennaoch förståttkunde kläder rätttvättagare,

vidare horisont, de påFackföreningsmännenhierarki. vargavs en
inom denhöll på bli tjänstemängruvarbetet ochbort frånväg att

vi-uppfattning bildernaMinfackliga rörelsen. är sammantagetatt
lokal nivå detpå konkretfolkhemmettillblivelsen ärenavsar -
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därför det så viktigt visa hus och gruvanläggningar i förstaär att
hand. Välfárdsstatens framväxt manifesterade sig i Konsumbutiker,
omklädningsrum, och egnahem. Invånarna klaratvättstugor gavs
och tydliga roller så de kunde uppfylla sina förpliktelser ochatt
fortsätta snickrandet folkhemmet.på hårdregisseradeDe reporta-

enligt min mening, uttryck förbundets intresse visagen ger, av
hur manlighetema kunde och samtidigt skapa dem i fackligutse en
organisatorisk Därigenom kom kvinnlighetema bli diffusa-attram.

eftersom de föll utanför den organisatoriska Bildkom-re, ramen.
Voice of God, den manliga berättarrösten, tillrätta-mentaremas

lade och styrde med jämhand. Därmed inte medborgarnasagt att
till sig allt visades.tog som

Bildema gruvarbetare och fackföreningsmän förtydligar hurav
olika kollektiva manliga identiteter kunde formas och påutse
1940-talet. fackligaDen organisationen befáste detta detsätt
manliga arbetet, det manliga facket och den manliga tolkningen.
Genom berättartekniken och bildkompositionen konstruerade
Gruvindustriarbetareförbundet facklig manlig identiteten man en-

byggde på för samhället, delaktighet i samhällsfrågorsom ansvar
och respekt från arbetsgivarna. Samtidigt bidrog förbundet till att
förankra den fackliga rörelsens historia historia förmänsom en av
man.

Litteratur

Artikeln bygger på genomgång hela reportageserien i Gruv-en av
industriarbetaren 1943-49. bilderDe jag analyserat åren 1943-47

stycken. flesta636 De gruvanläggningar 29 %.är tagnavar
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ungkarlsbaracker, flerfamiljshus, konsumbutiker, Folkets hus m.m..
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chefer kvinnoroch tvåtre procent procent.
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betsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i
svensk gruvindustri 1910-1940 1995 och min bok Samhällets f-
ender. Stripastrejken 1925-1927 1993.

De teoretiska utgår från Robert ConnellW.resonemangen
Masculinities 1995; Richard inteDyer Se mig den manliga-
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Övrig svenskhets-Folkstämning ochBlomkvistlitteratur Pärär
och ortsombuden Sverigefolkberedskapenpropaganda. Om i un-

institutio-vid Historiskavärldskriget 60-poängsuppsatsder andra
Hirdman Genussys-universitet, 1991; YvonneStockholmsnen,

andHobsbawm WomanEric "ManiSOU 1990:44;temet
Journal of SocialistWorkshop/Ailconography HistorySocialist

Förkroppsligande:RepublikensLandes6/1978; Joan B.Historians
StudierHáften för kritiskasymbolik ipolitiska1789 årsom

Östberg EfterKjell Kvinnorsslutligenoch2/1991 rösträtten. ut-
demokratiska genombrottet 1997.efter detrymme
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medKvinna företageget -

Kvinna med företageget
från 1700-talets mitt till 1800-talets slut-

CHRISTINE BLADH

Idag begreppet makt starkt sammankopplatär med ekonomi. God
ekonomi har alltid inneburit möjligheter till makt, i det gamlamen
ståndssamhället individs ekonomi inte på sättvar en samma som
idag förutsättning för makt. bonde,En hur rik han kundeänen var,
aldrig få makt adelsman. På kvin-sättsamma som en samma var

möjligheter och erhålla makt starktutöva kringskumaattnors av
lagstiftningen.

kvinnorFör civilståndet vikt for erhålla eko-största attvar av
nomisk makt den enda form samhällelig makt kvinnorav som-
kunde komma i åtnjutande Den politiska makten kvinnor-av. var

helt uteslutna från fram till genomföranderösträttens 1921 ochna
de möjligheter vissa kvinnor haft skaffa sig maktposi-attsom en
tion inom den kyrkliga sfären försvann med reformationen och
blev inte möjliga igen förrän efter 1958.

De enda kvinnor under 1700- och l800-talen helt obe-som var
roende änkoma. En änka fickmän råda sina till-överav var egna
gångar sin ålder, och hon ville gifta sig kundeoavsett honom om
själv bestämma hon skulle gifta sig med.vem

kvinnaEn sådan Anna Maria Brandel. föddesHon i Göte-var
borg år 1725 och dotter till handlaren Samuel Schütz. Redanvar
1741, hon bara år gammal, giftesnär var16 Anna Maria bort med
den 18 år äldre Elias Brandel i Stockholm. Elias grosshandlarevar
och sockerbruksägare.

Sitt första bam födde MariaAnna redan året därefter. Vid 29 års
ålder, år 1754, hade hon sju barn i livet. Samma blevårsom var
hon änka.

Elias Brandel ägde flera fastigheter på Blaiseholmen i Stock-
holm. fannsHär familjens bostad och sockerbruket.

Som änka drev Maria familjensAnna företag vidare med stor
framgång. importeradeHon mängder bland socker,stora annatav
kaffe och salt under de kommande åren och hon köpte ytterligare

fastighet i kvarteret familjensdär övriga fastigheter låg. Gross-en
handeln drev hon till och med år 1772. Därefter tycks hon uteslut-
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sockerbruket. Mellanande ha sin energi åren 1770 ochägnat
den skatt hon betalade dramatiskt.1780 sjönk storleken på som

och efterlämnade mycket inne-Maria avled år 1799Anna en
uppseende-bouppteckning. Bland dethållsrik och detaljerad mer

bibliografi hennes privata biblio-omfångsrikväckande överär en
förd tryckåret finns angivet förBibliografm såtek. är att ennoga

tillHärigenom kan biblioteketdel böckerna. attstor man seav
eftersom böckerna ihennes skapelse,delenstörsta storvar egen

Brandels död. Majoritetenutgivna efter Eliasutsträckning avvar
här fanns reseskildringar,religiösa verk,böckerna ävenmenvar

filosofi. Skönlitteratur saknades i detochhistoriska verk närmaste
Marias gång-i bouppteckningenhelt. saknas AnnaNågot ärsom

undervarit sjuklig och sängliggandehon hadekläder. Eftersom en
död.redan före hennestid, de bortgavs

och hur hon hade inhämtatgammal.Maria blev 74 år NärAnna
denkrävts för hon skulle klaramåste hade kunskaper att om-som

förlämnade efter sig okäntaffärsrörelsefattande ärmannensom
både och riksig hongifte intemig. närHon trots att var ungom

efter bästaförvaltade hon sina barnsIställethon blev änka. arv
förmåga.

1700-talet,möjlig underkvinnaMariaAnna som varvar en
för-innebar ideologiska1800-taletunderknappast storasommen

poängteradesmaka ochkvinnans rolländringar och där morsom
förändrade roll iborgerskapetshörde medallt Det sammanmer.

fram resultatborgarklassensamhället. Den växte ett avsomnya
avstånd frånrevolutionen denefter franskaupplysningen och tog

livsstil där idealet hautsvävandearistokratins utanatt pengarvar
arbe-puritanskt ideal med hårtför dem.arbeta Ettbehövaatt en

arbetaföredöme.borgarklassens Genomblevtande attnyaman
samhället.få makt i detskulleoch samla nyamanpengar

städer-kvinnorna i dedrabbadeBorgarklassens störrenya norm
fabrikörernas döttrargrosshandlamas ochborgerskap,högrenas

hade driftig grosshandlarän-hela 1700-taletUnderoch hustrur. en
rörelse. kvinnor-driva sin avlidne Deka kunnat fortsätta att mans

försvinner helt under 1800-ta-inte många,visserligen varna, som
let.

möjligheteravgörande för kvinnansCivilståndet sagtsomvar,
omyndig, ål-ogifta kvinnanförsörja sig.själv Den oavsettatt var

förmyndare. Såoch hafram till 1863der, år tvungen attvar en
uppgiften.det han hade den Omfar levdelänge hennes somvar

lämplig sådanmanlig släkting eller,skullehan dog omvuxenen
till hennes förmyndare.saknades, någon utsesmanannan
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verklighetenI saknade dock många ogifta faderslösa kvinnor
förmyndare. Så länge kvinnan skötte sig verkar det honsom om
kunde leva i detta laglösa tillstånd. Det endast kungligvar genom
dispens hon kunde erhålla ekonomisk myndighet.som

Från kunde1858 kvinna anmäla hos domstol hon ville bliatten
myndigförklarad, och blev1863 hon automatiskt ekonomiskt
myndig från års ålder.25

Omyndigheten gällde ekonomiskt politiskt inte juri-som men-
diskt. Vuxna kvinnor kunde företräda sig själva i domstol, sam-

kvinnaOm stämdesätt införmän. rättama som vuxna en en man
och målet kunde problem uppstå. Ty i de fall därvann mannen
skulle kvinnan ekonomiskt fick hon inte förvalta deersätta erhåll-

själv såvida hon inte änka.na pengarna var
praktikenI stod den gifta kvinnan stod under sin förmyn-mans

darskap fram till dåår 1920 alla kvinnor fick fullständig politisk
Åretmyndighet, civilstånd. därpå fick kvinnor ochoavsett rösträtt

blev valbara till riksdagen. fram tillsMen dess betraktades mannen
hushållsföreståndare och enligt hustavlans föreskrifter skullesom

han bestämma hustru, barn och tjänstefolk.över Hustavlan detvar
regelverk stipulerade hur de olika samhällsklassema, ävensom men

och hustru, skulle förhålla sig till varandra. ingick iDen detman
människorna fick lära sig Luthers Lilla katekes, husför-som genom

hör och predikningar i kyrkan. Förmyndarskapet innebar att oav-
hur del till exempel jordbruks produktion hust-sett stor ettav som
stod för så det i allt offentligt material stodrun var mannen som
familjens överhuvud. Lagstiftningen förutsatte attsom mannen var

familjeförsörjare. de familjerFör ägde jordbruk ellerettsom en
kundeborgerlig rörelse detta fungera, åtminstone på papperet.

dockVerkligheten såg annorlunda för många människor,ut
framförallt Exempelvisi städerna. hade gesäller mycket låga löner
eftersom förutsatte gesällen förblev ogift, och därmedsystemet att

försörjaransvar, tills han blivit pojkeDenmästare.utanvar unga
ville bli hantverkare började sin bana lärling. Efter visssom som en

tid fick lärlingen avlägga gesällprov, varefter han ansågs kun-som
nig inom sitt yrke. Lärlingar och gesäller hade fri kost och logi

mycket blygsamersättning i kontanter eller isamt naturaen av
Givetvis kunde gesällema inte ha med sigmästarna. hel familjen

till hem. Gesällen fick på det blevmästarens vänta att ett utrymme
för ytterligare verkstad inom hans område i staden. Då kundeen
han ansöka hos skrået få den. Samtidigt skulle hanöppnaattom
ansöka burskap och avlägga Konkurrensenmästarprov.ettom
ökade dock och allt del gesällema fick aldrig möjlighetstörreen av
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redanfler gifte sigfler ochledde tillbli Det attmästare.att som
fattiga gesäller.

manliga yrkesgrup-mångabaraHantverkargesällema en avvar
fa-helförsörjaräckte förde intemed så låga löner attatt enper

deStockholm därdet i störstamilj. markantMest gruppernavar
fanns.lönearbetareav

Även levde ibefolkningSverigescirka tiobara procent avom
följandei detkommer jagindustrialiseringen,till attstäderna fram

möjligheternabelysa hurframföralltochdem,mig påkoncentrera
före-drevkvinnorförändrades förekonomisk makttill egnasom

sekelskiftet.till1700-talet frammittenfrån senastetag, av

företagandekvinnligtkringLagstiftningen

medeltidenstadsprivilegier underdelabörjadestatsmakternaNär ut
för handelområdenavgränsadegeografisktskapaavsikten attvar

speci-medmedanlades till ochstädernahantverk.och Runt murar
tull. Vissafick betalaochpasserade stä-dedärella utportar som

in-vilketstapelstäder,privilegierspeciellader fick dessutom som
från dessa.skulle skeutrikeshandelallnebar att

borgareborgarna.stånd: DenblevinnevånareStädemas egetett
utbildninggenomgåskullehantverkochhandeldrivaville ensom

måsteochvalda yrket,till detkvalificerade manpersonensom
burskapfåburskap.så kallat Försinbevis på attockså har status,
befolk-uteslöts halvahärmyndig. Redanatttvungen varamanvar

kvinnorna.nämligenningen,
olikamindre väl iellerfungeradelagstiftningenstriktaDen mer

lyckadeshandelsområdenprestigefylldayrkesgrupper. Inom mer
åtmins-skrå,till hantverketsmotsvarighethandelnssocieteterna,

lyck-Påborta.hålla kvinnorna sättStockholmi att sammatone
detta.snickeri medskomakeri,smide,hantverkades som

skråtillhörautövade yrke etthantverkare utan attettDen som
bönha-kvinnordet mångaSjälvklartbönhas.kallades som varvar

flerfanns det mångayrkenvissainomi skråets ögon, mensar
konkurreradebönhasar. Enkvinnligamanliga än somannan grupp

Adeln ochbetjäning.och kronansadelnshantverkarnamed var
löd underintehantverkareanställalagligtheltkundekronan som

skrå.
sålde sinatillverkade ochbådeyrkesgrupperDe varor varsom

democh såldeköptehantverkare. Delagenenligt varoruppsom
Även alladet låterhandlare. typerdäremotvidare som omomvar

kvar. Dehel deldetså blev sorte-täcksföretagare grupperenav
saligutgjordeochmanufakturlagstiftningen,ochunder hall-rade en
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blandning olika rörelser. En de näringsställenstorav grupp var som
serverade och sprit. fabriker ochEn bruk.mat annan grupp var

När kvinnor ansökte näringstillstând inom områ-männensom
den burskapets handel och hantverk avstyrkte de lokala myn-- -
digheterna ofta deras ansökningar. fannsDet emellertid möjlighet

överklaga de lokala besluten hos statliga Kommerskollegiumatt
och där försökte genomgående tillstyrka kvinnornas ansök-man
ningar.

Det fanns dock näringar för kvinnor. Gemen-öppnasom var
för dem de inte hörde till de borgerliga rörelserna, desamt attvar

alltså inte burskap, och krav på speciell utbildning saknades.attgav
Dessutom det myndigheterna, inte skrået eller societeten,var som
beslutade vilka skulle få tillstånd. Tillstånd skulle tillom som ges
kvinnor i behov försörjning, med andra 0rd bara till-som var av
räckligt fattiga kvinnor.

fanns alltsåHär där lokala branschorganisationermönsterett
motarbetade kvinnorna medan statliga myndigheter försökte un-
derlätta för kvinnor försörja sig.att

Förenklat kan det fanns två möjligheter forsäga attman en
kvinna driva rörelse i det forindustriella samhället. Antingenatt

bli änka efter och driva rörelsen vidare såmästare,attgenom en
Maria Brandel gjorde.Anna Eller gifta sig medattsom genom en

riktigt lågavlönad och därigenom bli fattigså myndighet-attman
befarade familjen skulle komma ligga fattigförsörjning-att atterna

till last.en
kom näringslagstiftning.1846 Den ringa hänsyn tilltogen ny

kvinnornas situation. Istället det olika borgerliga be-var gruppers
ställdesfintliga intressen liberala idéer.motsom nya

bestod två olika förordningar,Lagen för fabriker ochav en
hantverk och för handel.en

fabriks-I och hantverksordningen fick kvinnor och män samma
rättigheter. hantverk krävdesFör vissa emellertid skicklighetsprov,
så änka sådan rörelse hon självövertog tvungen attom en en var
avlägga eller anställa gesäll.provet att en

handelnsFör del kvarstod däremot det manliga monopolet. Den
gamla regeln fickänkor och driva rörelse vida-övertaatt mannens

sålänge hon inte gifte sig, överlevde. Och de delar han-re om av
deln redan tidigare varit för kvinnor fortsatteöppna attsom vara
det med den lagen. burskap kundeMen kvinnorna fortfa-även nya
rande inte få och burskap fortfarande krav för viss handelettvar
och hantverk. Dessutom burskapet i städerna förenat med poli-var
tiska rättigheter, och de fortsatte alltså manligt privi-att ettvara
legium.
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kvinnligaHantverket blev dock aldrig någon nisch för destörre
Årföretagarna. nio dem kvinnor och siffran1840 procentvar av

hade sjunkit till fem år 1863.procent
handeln däremot blev kvinnorna fler. 22Inom procent av

antalet tillhandlama kvinnor år 1840 och år45växte procentvar
lagstiftning stadgade endast han-Handelns små1863. stränga att
för kvinnor. Och det inom dem kvin-delsrörelser tillåtna varvar

innehavare sybehörsaffarer och mjölkaf-återfanns; som avnorna
andelen kvinnor inom handelnfarer bland StockholmIannat. var

År hela stadensi övriga landet. 1863 74större än procentvar av
handlare kvinnor.

privata fri.släpptes hela den marknaden Dåår 1864Först an-
näringslagstiftning formellt kvinnor och mäntogs som gaven

gifta kvin-rättigheter driva rörelse. inte deMenattsamma en -
inte myndiga förrän år och fram till dess hadeblev 1920Denorna.

ekonomiska för sin hustru.det ansvaretmannen

gifta kvinnornaDe

framgårgifta med borgarekvinnorDe som ovan, sys-som var var,
jordbrukar-familjens rörelse under premisserselsatta i somsamma

krävde burskap fick kvinnorborgerliga rörelserhustruma. De som
delsmyndigheterna blev med tideninte driva. Men tvungna att

strikta lagstiftningen, dels bevilja enskilda undantag.lätta på den
nämligen gifta med inte kunde ellerMånga kvinnor mänvar som

familjer och då riskerade fattigförsörjningenville försörja sina att
kvinnor och deras barn.få hand dessata om

hälft började allt fler gifta kvinnor dri-Under 1700-talets andra
hotde inte så många de utgjorderörelser, att ettva egna men var

uppbyggnad. Gifta kvinnor omyndiga och lödsamhälletsmot var
honmålsmanskap, vilket bland innebarunder sina mäns annat att

förbindelse tillstånd.ekonomiskinte kunde ingå utan mannensen
förbindelsekunde fullfölja ekonomiskkvinna inteOm somenen

intedet hennes ansvarig ochhon hade ingått, som varvar man
vanligt kvinnor drevhon själv. detta detTrots attvar som egna

förbindelser, det kunde gälla upphand-rörelser ekonomiskaskrev
arrende för rörelse. tycks ha frågat ef-ling eller Ingenenav varor

och allt frid och fröjd så länge kvinnantillstånd,ter varmannens
uppgjorda kontraktet. Problemen infann sigbetalade enligt det när

Fallen hamnade inför där denhon inte längre kunde betala. rätta
hävdade sin totala okunnighet hust-äkta ofta hansattommannen

ekonomiska förbindelser. Om målsägaren hadehade ingått oturru
inte fick eko-med han förlorade och någonkunde det hela sluta att
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nomisk ersättning. kungligMen dom från 1792 förklaradeen en
hustrus utgivna skuldsedlar giltiga inte hade givitäven om mannen
sitt bifall till dem.

År 1798 förordning stipulerade giftantogs ävenatten som en
kvinna ekonomiskt ansvarig för sin rörelse. innebarDetvar egen

gifta kvinnor företagare blev myndiga för sinatt rö-som var egna
relse, inte i äktenskapet. Mannen kunde inte heller bestämmamen

hustrun skulle få driva sin rörelse ellerom
När den näringslagstiftningen kom år 1846 dock dettatogsnya

bort. Likaså försvann handelskollegiets roll den beslutadesom som
vilka skulle få tillstånd driva rörelser. Istället blevattom som egna

det den äkta bestämde hans hustru skulle få drivamannen som om
rörelse. blev hanDessutom ekonomiskt ansvarig för henneegen

och hennes rörelse.
den offentligaAtt kontrollen medborgarna blev allt mindreav

innebar alltså ingen ökad frihet för de gifta kvinnorna. Samtidigt
1800-talets liberala idéer spred sig och ökade hand-männenssom

lingsutrymme fördes gifta kvinnor allt hårdare under sina egna
kontroll.mäns

Först år 1874 fick den gifta kvinnan äktenskaps-rätt att genom
förord förvalta sin enskilda egendom och bestämmarätt överatt
sin inkomst. vilka kvinnorMen vågade riskera de kränkteattegen
sin blivande kräva äktenskapsförord skulleatt att ettgenomman
skrivas före ingången äktenskapet praktiken hadeI inte denav
gifta kvinnan bestämma sina tillgångar och sinrätt att över egna

förränlön år 1920. Då skriva gifter-tvungen attegen var man om
målsbalken eftersom den första omröstningen, skulle kvin-som ge

hade varit i riksdagen år 1919. andra omröstning-Denrösträttnor
skulle ske år 1921 och omyndiga kunde inte röst-en personer ges

Det detta lagengrund ändrades.rätt. var av som

ogifta kvinnornaDe

Att och ogift betraktades länge samhället ettvara vuxen av som
övergångsstadium. Uppfattningen gällde både och kvinnormän

lagstiftningen rörde deras självständighet helt olika.men som var
Mannen i allt helt oberoende sitt civilstånd. blevHanvar av myn-
dig vid fick gifta21 års ålder och då sig med han ville. Föräld-vem

makt sin inskränkte sig till de kundeöver göraattrarnas vuxne son
honom arvlös han gick deras vilja vid exempelvis valetemotom

maka.av
ogiftEn kvinna däremot omyndig, hon hatvungen attvar var

förmyndare giftaoch kunde inte sig samtycke från sin gifto-utan
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giftoman. hanlevde det han Omlänge fadernSå varvar somman.
manliga släktingar.modern tillsammans med Endog blev det yngre

för gälldegiftoman sin äldrebror kunde faktiskt Dettasyster.vara
för adelns döttrar till 1882.fram till 1872,

fram årsomyndiga kvinnan kunde till 1864ogifta,Den när-
vilken rörelse hon ville.ingslagstiftning inte driva

fler i landets styrande1800-tal började alltunder tidigtMen
hantverkreglerade handel ochskikt inse lagstiftningenatt varsom

ogiftkom fram till varjeriksdagomodern. 1810 års att vuxen
handel antal hant-idka såvälkvinna borde ha rätt ett stortsom

lagförsla-de drivande bakomborgarståndetverk. Det som varvar
för kvinnornaville underlättajust manliga borgare ärAttget. upp-

de i så fall skulle kommaeftersom detseendeväckande attsomvar
samtidigtfrån kvinnorna.ökande konkurrens Menförutsättas en

anställabegränsning: kvinnorna skulle inte fåinnehöll förslaget en
storlek-till begränsavilketmanliga biträden, sätt att attett sevar

rörelserna.en
beslutande, kunde barariksdagen intedenna tidPå utanvar

kungen i sista handtill lagar.med förslag Detkomma var somnya
skullebeslutade vilka lagar antas.som

riksdagens lag-kungen skulledetsågFörst accepteraut som om
magistraten i Stock-från blandinkom besvärförslag. såMen annat

rundoradministrativaytterligarefördröjdesholm, förslaget genom
kvinnor initierade i blandbrödupploppefteroch de annatsom

betänk-statsrådet och kungenblevvåren 1811Stockholm under
skötsoch alltsammansförslagettill hela upp.samma

vunnit gehör bland manliga bor-lagförslaget hadetillSkälet att
de sociala problemtroligenoch i riksdagen stora somvargare

fanns i Stockholm.

änkorMästarnas

genomförande kundeår 1846näringslagstiftningenstill än-Fram
rörelse inne-driva denfortsättakan efter mästare som mannenen

följdensig. Gjorde hon det blevinte giftehaft så länge hon an-om
ställföre-burskap änkan varitförlorade dettingen familjenatt som

rörelsen till henneseller så övergickinnehavareträdande nyeav
beroende bådehantverk rörelsenmångaInom manavvarman.

skildautförakompletterade varandraoch kvinna. De attgenom
arbetsuppgifter.

giftermålsmönstret blandforskning gjord påliteendastDet är
kunnasådana studier skullesmåhandlare,ochhantverkare av-men
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slöja inom vilka det nödvändigtyrkesgrupper med förkunskap-var
i yrket hos den blivande bruden.er

pojkar sig borgerligtDe ville lära hantverksyrkeettsom var
utbilda sig. flickorna dessa utbildningar heltFörtvungna att var

stängda. enda flickor hade chans lära sig borger-De att ettensom
ligt yrke borgerskapets döttrar, och det skedde inom hem-var egna

Hantverkarnas döttrar lärde sig föräldrarnasoch rörelsen.met
hantverk och de mindre handelsmännens döttrar lärdes i för-upp
äldrarnas handelsgren.

fickhögre skiktens döttrar teoretisk skolning i hemmetDe av
informatör.ellerguvemant

Hattmakarnas historia och familjebildning har under längreen
Hauffman. tydligt därtid studerats Curt Han mönsterettserav

oftahattmakardöttrar och hattmakaränkor gifte sig med gesäller
hattmakare. kundeeller redan På så yrketmästare sättvarsom

familj i generationer på såväl kvin-finnas inom samma mans- som
självständiga framkommer inosidan. Kvinnornas yrkeskunskaper

fall hattmakare blivit änkling sade sitt burskapdärett som uppen
till inte kunde driva efter-med hänvisning han rörelsen vidareatt

hade dött.hustrunsom
jämfört antalet änkor på Södermalm drev borgerligharJag som

och 1810 med varandra. Jämförelsen visarrörelse åren 1755 att
drev sina rörelser vidare årbetydligt fler änkor år 1810mäns än

alla borgerlig förutom handels-gällde rörelse1755. Detta typer av
Änkomas rörelser del den manliga arbetsmark-rörelser. var en av

avsikten inte änkoma skulle finnas inom dessanaden och attvar
längre tid. det perspektivet det anmärk-rörelser under Ur ären

alltfler änkor drev rörelserna under demmånga år. Avningsvärt att
endast demaktiva år 1755 kvar år 1768. Mentrevar avsom var

fortfarande aktivaelva år 1823.drev rörelse år 1810som var

Förhållandena i Stockholm

ÅrStockholm staden i landet. hadeden i särklass 1800störstavar
innevånare, medan Göteborg lan-Stockholm cirka 75 000 som var

cirka Stockholm hyste förutom bor-dets andra stad hade 17 000.
administration den statliga administration-och stadens ävengarna

de lägre tjänsteman-vilket innebar det fanns många mänatt uren,
Stockholm arbetare, soldater och sjö-naskikten. hysteDessutom

omfattning riket i övrigt.i helt änmän en annan
synnerligen lågt avlönade.Många dessa Storamän var grup-av

därför yrkesarbe-kvinnor i Stockholmgifta tvungna attvarper av
ligga fattigvården till last. Härvid-för familjerna inte skulleta, att
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lag myndigheternas inställning klar: endast de inte klaradevar som
arbeta berättigade till fattigförsörjning. Den så kalladeattav var

tjänstehjonsstadgan stipulerade alla inte hade förmö-att som egen
genhet eller näring ha anställning. Kvinnortvungna attegen var

saknade tjänst kunde spinnhuset och kunde framsättas mänsom
till år i militärtjänst.1824 uttas

Även andra synpunkter befolkningssammansättningen iur var
Stockholm under slutet 1700-talet och helt annorlundaav senare

i övriga landet. Samtidigt befolkningstillväxten i Sverigeän som
helhet gick allt snabbare, hade Stockholm överdödlighetsom en

högst bland barn och Spädbamsdödligheten längemän.som var var
dubbelt hög övriga landet.så Under första halvanänmer som av

1800-talet varierade den mellan och30 40 och först påprocent
1880-talet gick spädbamsdödligheten under 20 procent.ner

dog ofta i sina produktiva åldrar. VarförMännen män-som var
inte kvinnorna led denna överdödlighet oklart. För-ärnen men av

hållerklaringar dålig luft och dåligt inte eftersom kvin-vattensom
luft och drackandades männen.vattennorna samma samma som

skäl ofta åberopas höga spritkonsum-Ett är männens enormtsom
tion. faktor kan förklara dödlighet denEn männens ärannan som
sjunkande giftermålsfrekvensen. ogiftaDe i produktivamännen
åldrar hade betydligt högre dödlighet de gifta iän männen samma

Ensamliv föråldersgrupper. på denna tid innebar dålig mat-en man
hållning och oregelbundet liv. i dikt och flitigtDen sång så pri-ett
sade friheten ofta livsfarlig för Exempelvis hade ogif-männen.var

i åldrarna till år på 1870-talet dubbelt hög40 45 såmän änta mer
dödlighet gifta. Samtidigt mortaliteten bland gifta imänsom var
denna åldersgrupp dubbelt så hög den för gifta kvinnor. Sam-som

mortaliteten iinnebar det staden nativi-större änmantaget att var
teten.

därför beroende inflyttningStockholm för inte min-attvar av
ska befolkningsmässigt. Några år i början 1800-talet minskadeav
invånarantalet, för det skedde allt långsam ök-mesta trotsmen en
ning. hälft börjadeUnder 1800-talets andra betydligt snabbareen
befolkningstillväxt.

låga giftermålsfrekvensen och höga manliga dödlighetenDen
skapade kvinnoöverskott och därmed behovett stort ett stort av
avlönat kvinnor.arbete för dessa Andelen ogifta kvinnor ökade i
snabb takti staden, liksom antalet utomäktenskapliga bam. Ande-
len barn födda utanför äktenskapet uppgick i Stockholm till mellan

och siffror40 50 helt unika för landet. Deprocent som var-
ogifta mödrar ville behålla sina barn hade tjänasvårt somattsom
pigor. arbetstillfällensamtidigt många för kvinnor försvann,När
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framförallt inom manufakturerna, blev försörjningsproblemen
oroväckande.

Även bland de gifta kvinnorna fanns ovanligt behovett stort av
inkomster. Endast mindre del i Stockholmmännenegna en av var

borgare. alla dem arbetade inom stadens eller för-För statenssom
valtning och för sjömän, arbetare och soldater räckte lönerna ofta

hel familj. höga innebarinte till för försörja dödlighetenDenatt en
lång period innan de dog. Kvinnornamånga sjukligamänatt envar

behovi dessa familjer alltså i inkomst, förstav en egen somvar
änkor.hustrur till sjukliga ochmän senare som

Kvinnor med näringaregna

yrkesarbetade i det förindustriella Sverigeflesta kvinnorDe som
eller inom näringar låg i anslutning tillarbetade i andras hem som

hem. helt enkelt pigor något slag.någon De Dess-varannans av
mängd arbeterskor olika slag, främst i städerna.fannsutom aven

för-talesätt inom alla yrken integammaltEtt säger att som var
kvinnor fanns de.bjudna för

det främst kvinnorUnder 1700-talet tvåvar grupper av som
lämpliga arbetsuppgifter. borgerska-behovi Detstort varvar av

och det gifta kvinnor från de samhällsgrup-ogifta döttrarpets var
skulle kunna kalla småborgerskap. Myndigheterna an-per som man

samhällsekonomiskt fördelaktigt gifta kvinnordetsåg attatt var
familjeförsörjaransvaret inte klarade denmännenövertog om av

Även för borgerskapets ogifta döttrar behövdeuppgiften. man
flerförsörjningsmöjligheter. blev bara fler och under slu-Definna

fader detoch början 1800-talet och för många1700-tet av varav
döttrar.försörjasvårt att vuxna

kvinnorbland deMånglerskorna den största gruppen somvar
inte borgerlig rörelse ochbetraktadesdrev handel. Mångleri som

kvinnor fanns inom detta yrke.enbartdet innebar såatt gott som
ha handelskollegiumsfå driva mångleriFör tvungen attatt var man

krävdes, den blivande månglerskantillstånd. utbildningIngen men
behov rörelsen. Månglerskornahon iskulle kunna visa att avvar

Avsiktensortiment reglerat.sålde deras strängtmatvaror, varmen
deskulle kunna inkräkta på någothandel intederasatt avvar

områden.manliga handlamas
mångleri.fick tillstånd till Attkvinnorfrämst giftaDet somvar

märkssjukliga på olikamedmånga gifta sättmän ge-som varvar
änkor efter endast kortkvinnorna blevdelstoratt ennom en av

tid månglerskor.som
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Under 1840-talet fick dock allt fler ogifta kvinnor tillstånd till
mångleri, ingen lagändring hade skett. försörjnings-Mentrots att
problemen för de ogifta kvinnorna ökade i takt med giftermåls-att
frekvensen sjönk allt och del kvinnornas arbets-stormer en av
marknad Stockholm försvann. Handelskollegium inte längre li-var

skulle bevisa sitt dri-ka med kvinnan kunna behovatt attavnoga
rörelse och insåg döttrar till inte totalt utblottadeävenattva man

försörjning tryggad. Med tankeborgare kunde behöva få sin på att
skulle tillåtas för den tillräckligt fattigmångleri endast som var

bestämmelse kan förefalla ologisk. intefanns Densom somen
riskerade få sitt tillstånd in-kunde sin avgift till stadenbetala att

för tjänadefanns inga restriktioner demdraget. Samtidigt som
fick bara inne-rörelser. Varje månglerska dockmycket bra på sina

näringstillstånd.ha ett
ganskaförsta del antalet månglerskorUnder 1800-talets var

tid.verksamma underkonstant, cirka 250 sammapersoner var
flerhandelskollegium inte deladegivetvisberoddeDetta utatt

Med årsskulle lönsamt. 1846tillstånd vad ansåg nä-än man vara
medantalet månglerskor och i ochringslagstiftning flerdubblades

blimöjligheterna för enskildaminskades givetvisdetta attpersoner
rörelse.förmögna på den typen av

inom handelndet fler verksamhetermångleri fannsFörutom
därmedriktiga borgerliga rörelser ochräknadesinte varsomsom

klädmäkleri kram-sådanaExempel påför kvinnor. är samtöppna
möblerhandel med begagnadeKlädmäklerioch nipperhandel. var

framkom-protokoll från rättegångarskor.och kläder Avsamt nya
ofta tycks ha fungeratklädmäklerskoma dessutomatt sommer

handladenaturligt med tanke på deganskapantbanker. Det attvar
delenlämnade rock till dennågonmed begagnade Om envaror.

verksamheten lösapantbank och sedan inte kunde utsom varav
sortiment.klädmäklerskans ordinariebara ihamnade rockenden,

småsakermed allehandanipperhandel handelochKram- var
medhandskar, knappar, kragar Va-tråd, strumpor, mera.som garn,

Nipper-kramhandelsförordning.årsfanns fastställda i 1749rorna
arbe-tillstånd,fattiga för erhållaskullehandlerskoma att menvara

förhållan-kom från lite bättreför kvinnorlämpligtansågstet som
myndigför-krävdes deogifta kvinnorden från början. Av att var

kramhandlar-siden- ochnipperhandlerskoma ochklarade. Mellan
ständigt pågående fejd däreller mindrefanns männenna en mer

dockmisslyckadestillstånd indragna.få kvinnornas Deförsökte

fanns kvar ända till år 1864.nipperhandelnmed detta och
kvin-område förTobakshandeln öppetett annat som varvar

borgareoch avsigkomnadelat mellan kvinnorOmrådet varnorna,
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försörjaoch sådana, krig blivit stånd sigunder att annatsom ur
till ochsätt. Stockholm fick med lov bilda societetI männen att

tiden oorganiseradeår 1790, samtidigt fanns hela kvinnor inom
yrkesområde.samma

räknat förblev i kvinnornasAlla de branscher jag upp ovansom
händer näringslagstiñningen skrevs år 1864. Mångle-även när om

brödbutiker, fruktaffárer, blomsteraf-rirörelserna blev mjölk- och
och nipperhandel blev sybe-färer charkuteributiker.och Kram-

konfektions-hörsaffärer, tygaffárer och så småningom affärer med
Marknaden för begagnade försvanntillverkade kläder. nästanvaror

har kommit ochhelt under lång period 1900-talet,av men meren
kan fortsätta följa de flestatillbaka under år. Så attsenare manmer

speciell lagstiftning fram tilldelar detaljhandeln löd underav som
och1846 1864.

Efter näringlagstiftningen gick kvinnornas andel bland1864
fanns flera den växande arbets-handlarna orsaker. EnDet varner.
företagandet. yrken kom med in-marknaden utanför De nya som

det växande tjänstesamhället möjligheterdustrialiseringen och gav
ekonomiska risktagandet mindretill arbeten där det änegna var
lockade i hög utsträckning medelklassensföretagare. Detsom egen

Samtidigt hade medelklassens värderingarna förändrats, såkvinnor.
efter giftermålet inte stämde inte med tidens ideal.yrkesarbeteatt

bli företag in-Kvinnorna skulle helst hemmafruar. Att starta eget
definitivt åtagande anställning lättnebar än att taett en sommer
vid giftermål.kunde lämnas

industrialiseringen övergick många gamla hantverk tillMed att
fabriksrörelser, så kategorierna svåra hålla isär ochbli är sättetatt

det blir i tiden.föra statistiken svårt jämföra bakåtgör att attatt
uppskattningsvis mellan och demMen tre procentvar sex av som

fabriksrörelse kvinnor.drev hantverks- eller
där kvinnorna utgjordefanns områdeDet ytterligare storett en

del under andra hälften 1700-talet.de aktiva Detredan varav av
År beslutades krögarnainom utskänkningsrörelsema. 1741 att som

förregel inte Krogrörelsema öppnades därmedskulle få burskap.
skilde olikakvinnorna. i Stockholm mellanMyndigheterna noga

former utskänkningsrörelser. Källama drevs källarmästare el-av av
fick im-ler vinskänkar. bildade societet. På källarnaDessa egenen

Ävenbättre folk.porterad sprit och vin till traktörernaserveras
vinbildade skulle inhemsksocietet. De mat, samtserveraen egen

och importerad sprit vid dukade bord. Spiskvarteren, i allmän-som
folk,het saknade spritservering skulle till bättre ochmatservera

medellösa borgarklassen ansågs lämpliga för drivakvinnor inom att
spiskvarter. för de arbetande klasserna ochKrogama öppnavar
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här skulle lagadäven Dessutom fick krogarmat serveras. servera
dricka och inhemsk sprit.

På 1700-talet fanns det omkring 1200 utskänkningsställen i
ÅrStockholm. kom1813 lag med nykterhetspolitiska ambi-en ny

tioner. Då drogs antalet krogar från 700 till 400 stycken ochner
traktörsställena skulle hädanefter inte få överstiga 50 stycken. För
de krögerskor lyckades hålla sig kvar inom näringen blev densom

lagen lyckosam. tidigareDen överetableringen hade medförtnya
det intill omöjligt driva krogatt näst så den blevatt attvar en

mycket lönsam. Efter 1813 lyckades del kvinnor arbetaen upp
sina krogar till den tidens lyxrestauranger.

När krögerska fick tillstånd driva krog avsiktenatt atten var
hon skulle få så inkomst så den kunde hålla hennestor atten pass
och hennes familj borta från fattigförsörjningen. Nu såg myndig-
heterna hur lönsamma många krogarna och förstod ävenattav var
staden kunde få inkomster dem. år 1850 slutade till-attav man ge
stånd till den i behov det och auktionerade istället utsom var av
dem till högstbjudande. kvinnornasFör del blev detta förödande -
de inte tillräckligt förmögna. Inte enda kvinna lyckades blivar en
innehavare krogtillstånd efter denna förändring.ettav

Krognäringens utveckling illustrerar något förefaller hasom va-
rit typiskt svenskt. Svenska kvinnor möjlighet till skaffaattgavs
sig försörjning, enbart för fullt friska arbetsföraatten egen perso-

kön, inte skulle behöva försörjas det allmänna.oavsett Iner, av
många andra länder skulle myndigheterna ha låtit de här kvinnorna
och deras barn försökt klara sig så de kunde. Hade de svultitgott
ihjäl så hade de. Varför svenska myndigheter månade männi-om
skors överlevnad kan spekulera Det ligger dock tillnäraman om.
hands det styrande skiktet i det glest befolkadeatt Sverigetro att
insåg behovet befolkningstillväxt. detMen också uppenbartärav

målet kvinnorna skulle just överleva inteatt de skulleatt attvar -
bli förmögna. myndigheternaNär förstod krogar kunde bli luk-att
rativa rörelser i allra högsta grad intresserademän attsom var av
driva, ändrades inställningen. förbjödMan inte kvinnor köpa deatt
dyra krogtillstånden, myndigheterna måste ha varit mycketmen
medvetna vilka hade möjlighet betala för dem.attom som

Slutord

liberalaNär demokratiska ideal under tidigt 1800-tal långsamt vann
allt gehör i samhället fick detstörre helt olika konsekvenser för
kvinnor och medelklassensDenmän. övre demän storavar seg-
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i fallande social skalaDärefter fickskedet.i första män enrarna
rättigheter.medborgerligasuccessivt allt större

hadeannorlunda. Kvinnorutvecklingenkvinnorna blevFör re-
position iunderordnaduppfostran,lagstiftning ochdan, engenom

lödkvinnor, änkor,allaomyndighetsamhället. Den utom un-som
i förhållandesärbehandling kvinnormöjliggjorde fortsattder aven

mins-medborgarnabestämmanderättsamhälletstill När övermän.
utökad friheträttigheter ochmedborgerligadet intekade, innebar

närhet, dei dessa kvinnorsdetIställetför kvinnorna. männenvar
bestämmanderättfick utökadfádema,och överäkta männen som

dem.
fick undererhålla maktmöjligheterindividensenskildaDen att

blevtill ekonomi.knytning hans Detalltperioden närmare so-en
dem.inte bara Itjänacialt godtagbart ägareattatt vara avpengar,

samhällsgrupperbörjade i allaideologienlighet med denna männya
familje-uppbära rollenfå möjlighetställa ökade krav på attatt av

märksdesto tidigaresamhällshierarkiniförsörjare. högreJu upp
förändring.ideologiskadenna

småborger-företag tillhördedrevkvinnorDe många egnasom
samhällshierarkinlångt ilåg såpassligheten. attDen nergruppen

1800-ideologiförändring förrän underdennainte kännerde sentav
omfattning.minskar då iföretagandetkvinnligatal. Det

samhället fick borger-industrialiseradeframväxandeMed det
1800-talet betyd-andra hälftenunderdöttrarogiftaskapets enav

innebar minsk-välja inom, vilketarbetsmarknadligt attstörre en
rad yrken,bland dem.företagande Enning äveneget somnyaav

folksko-ilämpliga för kvinnor.ansågs Detkrävde utbildning, var
försäkringsbolag ochtelegraf, på banker ochochlan, inom post

inom vården.
harkvinnorstorföretagare,kvinnligadet funnitsVisst har men
Änomfattningmycketföretag i än män.alltid drivit små större

tillkom-branscher harföretag.små Nyakvinnor främstidag driver
sedanför årfanns redan 100, 200de områdenmit, inom sommen

1900-taletskönsfördelning. Underiråder idag settstort samma
och ikvinnliga företagarnadel försvann deförsta mer, menmer

växandesamhälle dedagens är grupp.en
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kvinnokongress 1920kyrkligen-

SÖDLINGMARIA

Melander.nåd hos I Kompas-fann inte E.Tidens kvinna överste
sjuk-diagnosticerar han densjömansmission,tidskrift förensen,

fasta,karlar, lugna,lider brist på1919Sverige årdom av:som
ellermödrarlandets hustrur ochhan tillOrsaken spårarkristna. -

Överste Melanderkärleksfulla mödrar.fromma,bristen pårättare:
dessahonom,kvinnordeövertygadär att som omgerungaom
hop-dansande ochflinande, utklutade,intresselösa,andefattiga,

/ /och för kortaför långakjolar,varelser ipande änän ärosom
dansatromanläsande dockor,modejournal- ochdessa steponesom

förmågahelt saknartill vigselpallama,ända framoch two steps
Sverige behöver.fostra de mänatt som

den gestaltMelanders tavladansarKvinnan äröversteut ursom
och ci-silhuett, drinktjugotalet, med slankmedförknipparofta

ochbiohjältinnabåde flirtigexisterade hon,Och visstgarrett. som
världskrigetdäri Europa stöptfrigjord ett omwomannewsom

Sverige kunde,kvinnoideal. Ocksåviktorianskapryda1800-talets
Ändå levdekvinna.uppvisa sinform, nyai diskretareän ma-om

mondäna mi-dennahelt andra villkorunderkvinnorjoriteten än
mörka bostä-betydde det glada tjugotaletflestanoritet. deFör

usel lön.arbetsdagar ochlångader,
DiakonistyrelseSvenska kyrkansbeslutadejanuari att1919I

för-för vinnakvinnokongresskyrkligt-social attarrangera en
socia-verksamma inom detkvinnormedsamverkanbindelse och

samlades 570januari8-10 1920,denområdet. årEtt senare,
ioch ideella fältet KFUM:spolitiskadetkvinnor från hela stora

hette ideti dagarförhörsal i Stockholm treatt ensenaresom-
uppgif-rådslå defrån gemensamtkongressen storarapport om-

sin lösning.bida påkvinnohållfrånter, nusom
talare verkaroch bjödformulerade rubrikerNär arrangörerna

fabriks-ellershingladehaftde varken ha garçonner
ytterligarekonturernaställetförflickor Iögonen. enman avanar
.decennierEfteransvarstagande och kompetent.kvinna: seriös, av

till val;äntligen få gåkvinnor 1921skullepetitioneragitation och
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Program vid Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Sociala kvinnokongress
i Stockholm den 8-10 januari 1920.
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årsmyndig och med 1923kvinnan bliskulle den giftaårsamma
statligatill de flestaberedas tillträdebehörighetslag skulle kvinnor

färdikvinnapräst.undantaget bl.a. Dentjänster som nu varsom
expanderandeutbildning ochmedborgarskap,med etterövraatt

självförsörjande,självbestämmande ochframyrkesfält steg som
samhället.liv ochinflytande sittmed alltmer överöver

ärkebiskopinnan Annainledningsanförande konstaterarsittI
förförändringarinneburit såårenSöderblom de storasenasteatt

i förhål-uppstått. Ochviss förvirringochkvinnorna oroatt en
Svenska1800-talet domineratunderkvinnoideallande till det som

för-1900-taletsinnebar onekligenpraxisförkunnelse ochkyrkans
kyrkliga kvinnosyn1800-taletsnågontingdecennier Inytt.sta

och husmor;maka,uteslutande såsomkvinnandefinierades mor
underställdGudbeskrevsoch lyda ochtigabefalldeshon att som av

huvud,kvinnanshierarki, medHustavlans mannen sommannen.
bakgrund kan vi lättdennasanning.predikad Motfortfarandevar

möjlighe-ekonomiskaochjuridiskakvinnorsföreställa att nyaoss
Givetkyrkliga deltagare.kongressens rösträtt,förfrågorresteter

Vadkvinnans platsVilkenyrke:utbildning och var nuvar nu
maktkvinnorsskulle påOch huruppgiftkvinnans nyaseman -

i samhälletliv ochbåde sinaöver egna
fram-någraskall vi lyssna tillsidornaföljandedePå svar som

frågor. Vidaredessakongressdeltagareträdande kyrkliga targav
sig tillförhålleri dessa kvinnorskristnahur det rösterjag upp

Sociala kvinno-jämför jagdebatt. Till sisttidensidet allmänna
kyr-förhållande Svenskaproblematiskamed det1920kongressen

till kvinnor.idag harkan än
ihemmaolikahörde påpå kongressen sättkvinnornaDe sex

Svenska kyrkan:
Friherrin-ärkebiskopinna.engageradSöderblomAnna var en

och nationmed kyrkahögerpolitikerhadeRappeAnna somnan
Elin Silénbindning till kyrkan.självklarpå programmet varen
missionsarbete.inom kyrkansverksamförfattare ochprästfru,

i Dia-högerpartiet,kommunalpolitiker förSigrid sattGöransson,
och författarenSocialarbetarenutskott.socialakonistyrelsens

Natanaelliberalteologenkringtillhörde kretsenGerda Meyerson
Wahl-Lydiatill sist,kända,kansketidBeskow. i vårDen mest var

ochförfattareteologiskdisputerad i historia,högerkvinna,ström,
Åhlinska Stockholm.skolan ividstudierektor

framträdde,härkvinnor,de tvåmellankontrastVilken som
recenserade teologenkvinnoidealet för demtedde sighur olika

Sö-hon AnnaFörsamlingsbladeti porträtterarnärEster Lutteman
Wahlström.Lydiaderblom och
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förra talade i glödandeDen ord främst kvinnansvarma om upp-
gift maka och i hemmets värld, den lovprisadesom mor senare

tid, ryckt kvinnan hennes isolering och tvungituten som ur
henne sin insats mitt i det brusande samhälleli-även göraatt ute

livet.ga

karaktäriserarEster Lutteman därmed kongressens två ytter-
poler och för direkt in i diskussionen.oss

världHemmets

enkelt, gediget, präglat ordningHemmet och renlig-var men av
het. Vitskurade golv med hemvävda och bländvita gardi-mattor

tör fönstren gåvo hemmet dess ljusa, glada charm och vittna-ner
de flit och arbete.om

Längtansfullt tecknar bilden fornaAnna Rappe tiders hem.av
inom i denna efterlängtadeDet idyllär väggarna svunna, men som

kvinnan främstahar sin uppgift maka och Och påsom mor.
hemmet mittpunkten i kvinnans liv kvinnanärsätt ärsamma som

hemmets Som drottningen i hemmets rike ankommer detnav.
på henne skapa paradis för och barn: Kanatt ett man man se en
vackrare tavla vid pianot omgiven sina sjungan-än en ung mor av
de och blandar sig så fars djupa med de klarasmå, sprödaröst-

väl den tavlan fullkomningenbamastämmoma, då når
Söderblom förstärks moderskall till vårtHos Anna Rappes vä-

och innehåll.egentliga mening Båda knyter till densens an mo-
dersgestalt prisas i 1800-talets kyrkliga kvinnoevangelium.som

deras inlägg kan också kopplas till samtidens debatt. MedMen El-
lens Missbrukad kvinnokraft 1896 källa hade före-Keys som en
ställningen och kvinnors egenartade och särskildamäns naturerom
bidrag samhällslivet fått uppsving, också inomtill kvinnorörel-ett

kvinnoideologiskt allmängods.och blivit När Anna Rappesen, nu
och Söderblom talar äktenskap, hem och moderskapAnna om som
det egentliga kvinnokallet de således i respekterat sällskap.är

kvinnodebattörer framhåller ivrigtliksom andra de detMen att
hemliv de efterlyser inte understryker bådaTvärtom hurär ö.en
kvinnans uppdrag, hur fast det förankrat i det hemmet,än är egna

världen utanför.sträcker sig ut mot
Övertygelsen samhället behöver kvinnors specifiktattom

i olika varianterkvinnliga insatser återkommer i kongressinläggen.
uppdraget hemmets hjärta medFör Anna Rappe är att vara

hemmets huvud ansvarsfullt och moraliskt bju-mannen som
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viakvinnor samtiden, indirektdande. På så påverkar änsätt om
sina män:

krävande mannagämingen i värl-Iden rastlösa, ofta mycket ute
ideella, det själsfina förlorat, kvinnanden, går så lätt det om

så vårdaförstår akta det, sägaatt samvete.att att mannens

geniusinspiratör och godaBilden kvinnan som mannensav
1800-talets borgerliga credo medkunde hämtad direkt ur om,vara

Ambjömssons formulering, hemmet ochidéhistorikern Ronny
tillflyktsorten konkurren-därmed kvinnan den lugna undersom

betydelsejämhårda samhälle. Också sin vision hemmetsomsens
framtid den kon-för nationens och släktets hämtar RappeAnna ur

skapar modern den kristna miljöservativa kappsäcken. hemmetI
polit-svenskar skall danas.där generationer Att Anna Rappenya

inte.högerut förvånariskt hörde hemma
samhäl-betonar den förbindelsen mellanOckså Elin Silén nära
hemenskilda hemmens välbefinnande. Landetslets och de är

celler, konstaterar hon, platsen där sam-samhällsorganismens
förberedes, vinnes eller förloras. Och de kravhällets ochväl ve

framför kvin-ställer på hemmen riktas alltsamhället motsom
liksom hos moralen.handlar det, Rappe, UrDels Anna omnorna.

ochhämtar samhället sin moraliska styrka,enskilda hemmende
samhälle kan önska sig redbarhet, sannings-alla de dygder ett -

självbehärskning, lyda, arbetsgläd-hänsynsfullhet,kärlek, attvana
skönhet, kärlek till och måttfulla nöjenenkelje, glädje över rena

handlar det religion. Förutsättningen förDelsdärur.växer om en-
samhällsmoral nämligen, Elin Silén, hemmensbärande är menar

på Gud lydnad, bordsbön, aftonbönMed förtröstan ochkristna tro.
den grund hela samhället vilar på.kyrkogång byggsoch som

offentliga fungerade hem oftaretorik ordetsekelskiftetsI som
Edling har konstateratlösenord. Historikern Nils att oavsettett

hem-eller nationell samlingsaken gällde egnahemsstugor varom
hemideologi ansluterfundamental. övergripandetanken Till denna

Silén dessutomsig både Elin Silén och Rappe. MenAnna attgenom
dagspolitisk får hennes inläggsig i problem art enengagerar av mer

världskrigets skugga hade politikersoffensiv förstaprägel. Imer
förenskilda hemmens betydelseoch ekonomers teorier deom

och andrasamhällsekonomin vuxit sig starka. HirdmanYvonne
central roll frågan .hemarbetetshistoriker gjort klart vilkenhar om

kvinnodiskussion. så Elin Silén villvärde också hade i tidens När ge
för nationens ekonomiska till-landets husmödrar direktett ansvar

kvinnorna i påtagligt samhällsnyttigtstånd placerar honäven ett
på denna uppgift framgår kursive-lfokus. allvarligt SilénHur ser av
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ringarna i hennes föredrag:

sak kvinnaDet uppdraget sköta hem.är attstor att etten ge en
farlig sakDet lämna hem i händerna på okunnig,är att etten en

ansvarslös, ovålig kvinna. Men det härlig sak för kvin-är en en
förstår sin uppgift, gå i hems små förhållan-enklaatt ettna, som

den och sköta dem med klokhet, sparsamhet och ordning och
påvad henne ankommer, har samhällets ekonomiveta, att en

hörnsten vila på.att

Vid denna tid föddes idén den professionella husmodem,om
både inom borgerlig och socialdemokratisk kvinnoideologi. Denna
rationella hemkvinna lanserades alternativ å sidan tillettsom ena
den gammaldags amatörhusmodern, å andra sidan till självför-den
sörjande yrkeskvinnan. Att modern husmor högaställdevara en
krav på hemteknisk utbildning och effektivitet fackutbildning-
för sitt kall, med Anna Söderbloms ord och borde alltså upp--
skattas det kvalificerade arbete det detta husmorsledIsom var.
ställer Elin Silén in sig. exempel hennesEtt skarpa kritik ja,är av
hon hatar självförsörjandeordet sanktionerarrentav som en
förment skillnad mellan kvinnor arbetar inom och kvinnorsom

arbetar hemmet. Alla utför de arbete och bidrar påutom ettsom
det viset till sin försörjning, de kontanta medlen ham-oavsett om

i kvinnans eller i makens plånbok.nar egen
moderna husmodemDen också i Sigrid in-Göranssonsmöter

Ävenlägg. för henne hemmet arbetsplats ställer högaär en som
krav ochpå kunskap organisationsförmåga. skillnadMen mel-en
lan Siléns respektive inställningGöranssons till husmodersrollen
uppenbaras världen utanför hemmet efterlyser deras husmöd-när

insatser. Enligt Elin Silén kommer kvinnans visserligenrars svar -
inte bli:vånda mig finns ingenFör från hemmetsutan vägatt-
dörr. Sigrid inlägg,I Göransson däremot, tjänar hemmets port

startpunkt hennesFör rationella hus-än gräns.snarare som som
räcker inte bara tiden också förutan änengagemangetmor mer

hem och familj. Alltså bör kvinnan till de förväntningarsäga
samhället har på henne. kvinnor,Just med kvinnlig be-som som

gåvning och yrkeskunnighet hemmamänniskor, kvin-ärsom
skyldiga bidra inom de samhälleliga sfárer el-att ettnorna som

ler hör till hemmet: bostadsfrågan, ungdomsvård, sjuk-sättannat
vård. Men:

vi för den för kvinnorHär ha så svåra pliktkonflikten.oss

Skall husmodem feja i hemmet eller besöka behövande sjuken
bok eller revidera MjölkdroppensLäsa räkenskaper Någoten

entydigt intekan Sigrid Göransson, varjeutansvar ges, menar
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kvinna måste med bönens hjälp själv hur hon disponeraravgöra
det dyrbaraste vi tiden.äga -

Sigrid förutsätter samhällets efter moderlig-Göransson att rop
het riktas till alla Söderblom liggerkvinnor. Anna tyngdpunk-Hos

annorlunda, hon förespråkar tanken på kvinnorvissanärten att -
ogifta sin med sig i medan giftade moderlighet samhället,ut-tar

kvinnor odlar sin i hemmet. företräder hon vanlig lösningHär en
den kallade kvinnofråganspå det dilemma alltsedan såsom upp-

diskussionen. 1800-talets samhälls-komst hade Motgenomsyrat
hålla familjen intakt, med makan-bevarande intressen dvs.attav

modern stod de allt fler ogifta medelklasskvinnomas be-hemma,
hov försörjning. kompromiss så småningom komDen attsomav

gifta kvinnors i samtidigtförsvarade plats hemmetaccepteras som
förtjäna sitt uppehälle utanför, lärarinnor,de ogifta tilläts som

med kvinnligsjuksköterskor eller något annat garanterat aura.
Ellendetta sammanhang Key centralgestalt. HennesI var en

och uppdrag erbjöd ideologisk överbygg-kvinnanspå natur ensyn
borgerlighetens lösning på kvinnoproblemetnad till även om

avvisades,andra tankevärld inte minst kyrkan,inslag i hennes av
och darwinistisk. planeringsstadiet hadesekulariserad Påsom

insisterat på just Ellen skulle bjudas tillSöderblom KeyAnna att
utesluta hennes dämma bort vik-kongressen. Att är attnamn en
ifrågavarande kvinno rörelsen. Uppenbarligentig i denström

Söderbloms uppskattning hennes kritikvägde Anna äntyngre av
till kristendomen. Söderbloms inledning viinställning IKeys möter

för-gestaltning den kvinnoroll framför allt blivitockså somaven
blivitEllen samhällsmodem. kvinna inteknippad med Key: Att en

Söderblom, betyder inte hon i vidare be-hävdar Anna att enmor,
Liksom Söder-Ellen drömmermärkelse inte Key Annaär mor.

moderlighet tillåts impregnerahur ogiftablom de kvinnornasom
Mission och diakoni överflödar arbets-kyrka och samhällsliv. av

lärarinnor mödrars arbete. Ochuppgifter; i skolan utför trofasta
samhällsomvandling har också mindre etablerademed hektisken

i akut behov moderlig-områden för kvinnliga insatser hamnat av
het:

måste hemmet flytta tillArbetet flyttade från hemmet. Nuut
kvinnliga industrienarbetet. skaroma arbetare i be-De stora av

och rådgivare. Redan finnas inspektriser,höva omhändertagare
kvinno-fabrikssystrar. härkonsulenter, Men vänta ännu stora

uppgiñer.

kvinnorformulerade moderlighet såledeskeysktDenna ut-ger
för den skullhemmets detöverskrida Mengränser. ärattrymme

Söderblomfritt skulle för sig.inte fråga kvinnor Annataattom
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förordar gifta kvinnors yrkesarbete, talaringalunda deutan om
ogifta hem där deras moderlighet kan flöda. Och försaknarsom
dem hon fasta, utvecklingsbara ämbeten, dvs.rekommenderar

begränsade arbetsuppgifter. Söderblom före-bestämda och Anna
livsuppgift studier, familj,inte kvinnors valspråkar alltså av ar--

fallenhet, efterbete efter individuell håg ocheller utanannat en-
avgränsande kvinnlig kallelse.avgränsad ochnoga

kvinnorna hittillsvi sammanfattar deOm möttsvar som gav
brusande underliga tid med teologentidens frågor denna Es--

de cirklar kringvi hurLutteman ett gemensamt centrum:ter ser-
samhällsmo-definierar modern, husmodem ochhemmet. Hemmet

uppgift,bestämmer kvinnansdern. hemmetDet är oavsettsom
ogift således uppdraget utförsgift eller ochhon är oavsett omom

ideal delasutanför hemmetsinom eller Hemmetväggar. som av
associationer olika håll.dem alla, inläggen Där An-även gerom

eller bondepastoral tillsin prästgårds-förläggerRappe ett nos-na
medhusliga mikrokosmos sinatalgiskt Siléns och Göranssonsdå, är

ef-ekonomi och hygien tydligt förankrade i årenresonemang om
kvinnoideal minner viktori-kriget. Där Anna Rappester om en

Siléns Sigridförebådar Elin och Göranssonsansk angel the housein
småningom skulle bliprofessionella hemmafru såhusmor den som

kvinnlighet.version progressivfolkhemmets av

livetsamhälleligaDet

från ställer Lydia Wahl-och politik 1904artikel kvinnorI en om
tilldelatskvinnor traditioninflytandetdet tysta motström av

följtmakt. vi hittillspolitiska Dekvinnors direkta resonemang
skulle kunna stödja denna bo-kvinnorna och hemmet,ovan, om

sidan kvinnors inflytande via hemmet och åmellanskillnad å ena
offentligheten. Samtidigt måstemakt iandra sidan kvinnors man
tillåter entydiga historieskriv-tiden inte någrahålla i minnet att

öppning offentlighetenSigridningar. Göranssons ärmot ett exem-
till kon-vi hos i sitt bidragpel; finner Anna Rappeett annat som

arbetsfördelning mannagärningen ihyllar könens utegressen -
uppgift samtidigtskönaste i hemmetoch kvinnansvärlden -

och arbetade för kvinnlig Mensjälv politikerhon rösträtt.som var
synvinkel kan verka motsägelsefullhållning dagensRappes urom

klarare. tiden inneståndpunkt destoLydia Wahlströms Nu ärär
sitt politiskamedborgare ansvarför kvinnor att tasom

understrykerkyrkliga kongressdeltagama Ly-Liksom de andra
kvinnorbehöver kvinnorna, ochsamhälletdia Wahlström attatt

politiska dag-Efter skall denhar särskilda bidrag rösträttenatt ge.
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ordningen möbleras enligt kvinnors preferenser. Fortfarandeom
skall naturligtvis kvinnofrågor lika lön och tillträde till stäng-som

sådana allmänna politiska frågorda yrken bevakas, också sommen
uppfostran, sedlighet, nykterhet, fat-står kvinnorna särskilt nära,

hälsovård, barnavård, måste fåtigvård, större utrymme.
framhäversamtida kvinnorörelsen och kvinnorsAtt den mäns

odelade gillande. Uppgiftenolikhet har Lydia Wahlströms som
anvisat vårdaGud och sedan årtusenden nämligen attnaturen oss,

hemmets helgd förutsätter hon. den avgörande skillnadenMen
mellan inlägg och dem vi tidigare förWahlströms Ly-mött är att

fram-liksom, skall vi för Gerdadia Wahlström Meyersonse, --
offentligheten lika självklar ochstår kvinnors inärvaro som ange-

decenniersocialarbetaren harlägen i hemmet. För Meyersonsom
offentligtvälgörenhetsarbete givit kvinnor myndighet också iav

teologen innebär kvinnors socialasocialt arbete. MeyersonFör
tjäna Gud tjäna medmänni-kallelse uppfordran attatt genomen

för hurudant samhäl-eftersom vi ha allaskan i samhället, ansvar
innebär kvinnorsrösträttsaktivisten Lydia Wahlströmlet är. För

given plikt. Och för teologen Wahlström ärrösträttnyvunna en
kvinnanprivilegium inte striderden politiska makten ett motsom

bestämmelse:gudomliga

det icke svårt djupet kvinnorörelsensIsjälva verket är att ur av
lyssna längtan efter inflytande,innersta kunna ut etten som

införa de religiösa, bärande, ursprungligaskall kunnaallvar vär-
våga vi endast helt föra med vår kvinn-statslivet. Ochdena i oss

det offentliga området, våga flytta denliga rentävensyn
från område då,ansvarskänslan hemlivetskvinnliga över men-

tidi vår mekaniserade och materialistiskaskulleendast då,
åstadkomma skönhet ochhemlivetsmöjligen kunna syntesen av

visamhällsideal. i egenskap kvinnor detvårt moderna Just ärav
samhället till lem i Guds rike.sökaha förvandlaatt en

Söderblomkaraktäriserartill Diakonistyrelsen AnnabrevI ett
grundvalenden berör självafarlig, eftersomkvinnorörelsen som

i sin inledning tillhemmet. Ocksåallt samhällsliv, nämligenför
kvinnorörelsenförutsättning förhon saken.kongressen Entar upp

livsuppgift moder-förstått vad deraskvinnor intefinner hon i att
med olösligakvinnanegentligen innebär. Somskapet ärmor

dockkvinnor uppfattarorganiskt liv. Allaband knuten till allt
har vissa reage-rikedom,inte denna närhet tvärtomutansom en
enligt Söderblommotstånd harbundenhet.denna Dettarat mot

harkvinnorörelsen. pågrogrund för Kravetkunnat bli rösträtten
får videmokratirörelsens felaktiga,också frånkvinnorna hämtat -

mänskliginflytandedemokratisktuppfattningförstå som enom-
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rättighet. skulle förutsättning för kvinnorsAtt rösträtt vara en
människovärde irriterar Söderblom djupt.Anna

till frånkvinnor inga räknaVi 1919äventyrsäro parvenyer, som
vi hava varit med bygga Sveri-medborgarskap, utan attom upp

rike från grunden.ges

forrnalistiskidealet i abstrakt ochkvinnorörelseEn som ser en
förståroch inte kvinnanslikställighet med mannen egent-som

för forblin-missriktar således sin energi. ställetliga kallelse I att
kommunalpamperi, talarstolar och sammanträdendas rösträtt,av

kvinnorna fråga sig vad viktigt förkring bord måste ärgröna som
äktenskap,enligt Söderblom bli, har vimåstedem. Svaret sett,

politisk gärning i offentligheten.moderskap intehem och en-
har klarlagt hur detChristina Carlsson WetterbergHistorikern

kö-problemet likhet ellerklassiska könsteoretiska särart ärom -
lösningar iinte finner några enklalika eller olikai grundennen -

fråganheller uppfattadeskvinnodebatt.det tidiga 1900-talets Inte
till Ellen på kvinnansviktig. brev Key,alltid I säreg-vars synsom

Stéenhoff,delade, skriver författaren Fridahon inteegenskaperna
barafågel eller fiskfår kvinnans varaför hennes del väsenatt

Stéenhoff kvinnorsför sitthon får plats väsen. För utrym-var
heller mellan Söder-kvinnors Annaviktigare Inteän natur.me

löser likhet-och Lydia Wahlströmblom, Gerda Meyerson paret
alla utgår från särartstankeneftersomnågra knutar,särart tre om

skillnadernamoderliga avgörandespecifikt gåvor. Dekvinnans
kvinnor befinner sig och vademellan handlardem snarare om var

kvinnorkvinnor vad är.ängör

och maktenKyrkan, kvinnorna

för-speglar olikaSociala kvinnokongressenInläggen vid sätt att
tolkaoch makt. vi väljerfrågan kvinnor Omhålla sig till attom

utformaefter tyckeautonomi, dvs. möjlighetenmakt att egetsom
uppgift i hemmetkring kvinnanssitt liv, har av-resonemangen

sådan kvin-negativ inställning tillskeptisk ellerslöjat rentaven
detmoderskap uppfattasäktenskap ochnomakt. hem,När som a

möjlig-vissa val kvinnorskan endastpriori kvinnliga accepteras;
definierade uppdrag.deras tydligtheter begränsas av

möjlighet påverkaförstå maktEtt är attsätt attannat som
inflytandetudelning ställs kvinnorsLydia Wahlströmssamhället. I

makt i egentlig meningenligt Wahlström intei hemmet vilket är-
offentligheten. kvinnorörelsensmakt i Menkvinnors strä-mot-

ofta med misstro inomoffentlig makt betraktadesefter sådanvan
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kyrkan. Kyrkohistorikem Tuulikki Koivunen Bylund har visat hur
Otto Centerwall,prästen företrädare för kyrkans diakonirörelse, i

stället för tidens osunda kvinnorörelse ville sund. Dennase en
sunda kvinnorörelse skulle frigöra kvinnorna, också de ogifta, till
modersuppgifter diakonissans. Den osunda, däremot, ställdesom
enligt Centerwall felaktiga krav på kvinnans likställighet med

i socialt och politiskt avseende". Tillsammans kan Annamannen
Söderblom och Lydia Wahlström illustrera Centerwalls ochsägas
andras uppfattning och i kvinnors strävanden.sunt osuntom

De flesta medverkande på Sociala kvinnokongressen hörde
hemma i borgerligheten eller medelklassen vilken benämning vi

vill använda. socialaDeras hemvist avspeglas i tredje aspektnu en
makt, nämligen maktlösheten. Ofta stod dessa borgerliga kvin-av

främmande inför de villkor deras i arbetarklassensystrarnor som
levde under; förhållanden lämnade föga förverk-utrymme attsom
liga det livetgoda såsom medelklassen tolkade det.

Kongresskvinnoma erfarna från föreningar och konferen-var
Till respektabladeras hörde varken Melandersöversteser. grupp

danshoppa Lort-Sverigeseller lantarbeterska, och antagligen fanns
inte heller någon dem med på kongressen. det betyderMen inteav

de inte förekom i diskussionen. Modedockan står i skottgluggenatt
hos Anna hon kritiserar deRappe mödrama för hellrenär attunga

sig yrkesarbete elleråt nöjesliv vårda familjensägna frid-än att
Ännulysta område. närvarande de frånvarande arbetar-ärmer

kvinnorna.
sittAnna placerar hem iRappe tecknad stormaktstid.vagten

förefallerOss den hämtad de samtida bilderböcker-snarare vara ur
Spadarvet;hem detEtt eller Carl akvarellerLarssons ellerärna

Ellen vackra vardagshemKeys associerar till. Sociologen Boel
harBerner karaktäriserat enkla idealde ljus, luft och färgnya - -

fram kring sekelskiftet signum för den uppåt-växte ettsom som
strävande medelklassen. God smak blev dess markör förän-på en
derlig social karta: sidanå purpurplysch och tofsar hosmot ena
överklassen och å andra sidan underklassens lusiga misär. Till sam-

socialt-ideologiska komplex räknar Boel de husligaBernerma
renlighet, ordning och moraliska anspråkslöshet, sparsamhet, di-
sciplin egenskaper tillsammans med formuleringBemerssom - -

starkt och moraliserande äkthetsimperativ hamrades i deett
borgerliga husmödrama. matlagning, barnuppfostranI eller den eg-

klädseln hela tiden ställdes krav på kvinnornas äkta motna vara,-
slarv, tillgjordhet och lull-lull. Det detta borgerliga hem viäryta,

i Anna soliga tavla.Rappes Hennes beskrivning tiden dåmöter av
de ljusa glada hemmen rymde glada människor och då allt gick
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tagitärligt till förmedlar de ideal medelklassen påochöppet som
entreprenad.

förvackra hem ritades just arbetare ingenEllenAtt Keys var
ivrade reform-Under decennierna kring sekelskiftettillfällighet.

för upplysning och förbättring bådepolitiska lägerskildavänner ur
minst fick arbetarkvinnorna ochför arbetarklassen.och Inteav

uppmärksamheten. Historikem Kerstin Norlanderdelderas barn av
medelklasskvinnor regii Södra KFUK:sundersökt hurhar en grupp

fabriksarbe-filantropisk verksamhet blandbyggde stor ungaupp en
föredrag ochSyftet kurser,i Stockholm.terskor attvar genom

husmödrar.dem till goda hustrur ochförströelse skolalämplig
omisskännlig borgerlig prägel.hade SammaProjektet uppma-en

rådgivare för hus och hem riktade tillotaliganingar tidenssom
arbeterskor undervis-fick dessa Genommedelklassfruama emot.ta

skulle de lära sig med flit ochmatlagningning i sömnad och att
borgerligtlevasmå inkomster kunnasparsamhet och på ett ettur

Kerstinliv, skriver Norlander.anständigtperspektiv
håll: inåtmedelklassen expandera tvåSå kom idén attom

klyftanproblematisk, eftersomrörelsen nedåtoch nedåt. Men var
arbetarklassens verklighetideal ochborgerlighetensmellan var

mjölkning, kring bordetmed tolvlantarbetarhustrunbråddjup. För
förmaningarföda och klä tordetrettonde nyföddoch attatt or-en

fallflärdfritt ha sig i bästahushåll enkelt ochganisera sitt tett
hånfulla.troligare överlägsetumbärliga, men

dettadebattörer medvetnavissa kyrkligaNaturligtvis omvar
arbe-tidig och ihärdig meddelare frånGerda Meyerson var engap.

rapporteradereportageböckeri fleratarklassen, smuts,omsom
sociala debat-vanligare i den kyrkligabrist.och ständig Menstress

mellandenna tydliga spänninginläggi Elin Silénsten somvar --
hörsarbetarklassens möjligheter.och Dessutomborgerliga normer

avslöjas bådemoralisk kritik. SilénHosofta otvetydig ton aven
betydel-diskussion husmodemsi hennesoch moralismavstånd om

moralen hörmed ekonomin ochTillsammansför samhället.se
till dede enskilda hemmens hygienSilén,nämligen, argumenterar

samhället läggs:grunden förområden där

eller degenererade.små lcmftiga eller Därfödas deDär svaga-
lämpligafrisk luft, renlighet, hela ochmed sund föda,vårdas de

därför liggergår utanpå allt, detoch med det,kläder att un-som
vanvår-oavlåtliga Eller deföräldrakärlekensder allt: omsorg. -

lagad med slarv och medolämplig, illameddas smuts,mat,
likgiltighet ellerd.v.s. djupare medoch grarmlåt, sett:trasor

båda i förening.okunnighet eller

följergoda och de dåliga hemmenBeskrivningen de nästanav
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övertydligt de ideologiska idéhistorikermönster och etnologersom
funnit i borgerlighetens efterlämnade I ordent-termerpapper. av
lighet, duglighet och hälsa drog medelklassen mellangränsernaupp
sig själv och arbetarklassen, Elin Silén låter fysisknär miljö,som
moralisk halt och rasbiologisk standard bli i den tidstypiska fö-ett
reningen slarviga hem, sedlig förslappning och degenereradav
avkomma.

Medelklassens distans röjs dock tydligast i den koppling Elin
Silén mellan klass och föräldrakärlek.gör Om moderliga känslor
demonstreras i bra och klädermat blir bleka, blå-Vanna, snygga
frusna barn i trasor och grannlå definition oälskade bam. Iper
formuleringar dessa kan vi dels konstatera hur den borgerligasom
koden markerar revir underklassen. Dels avslöjar demot massiven
oförståelse för de faktiska omständigheter arbetarkvinnornasom
levde under: få ihop till barnens ochatt kläder överhuvudta-mat

För dessa kvinnorget. begränsatmanöverutrymmet ochvar van-
makten ofta kanHär spridda kyrkligastor. på Sociala kvin-röster
nokongressen del, intesäga bara kyrkans på kvinnoross en om syn
och makt, också på kvinnorsutan maktlöshet. Denom synen
kyrkliga medelklassens blindhet inför arbetarkvinnornas snäva
möjligheter naturligtvis i sigär uttryck for makt: maktenett att

ideal för andra.sätta upp

Kristen kvinnosyn

fleraPâ framstår de kyrkliga insatsernasätt på Sociala kvinnokon-
varken unika eller särskilt originella. förhållandeIgressen som ens

till tidens diskussion manglades hem, moderskap,temansamma -
husmoderskap, kvinnorörelse, likhet-särart och de kyrkliga bi--
dragen lät sig väl inordnas i den allmänna kvinnodebatten. Men när
kongressen beskrivs det viset infinner sig naturligtvis frågan
vilken roll det religiösa spelade i de kyrkliga deltagarnas resone-

Hade det faktum dessa kvinnor kristnaatt någon speci-mang. var
ell betydelse för hur de tänkte kvinnans uppgiftom

Historikern Inger Hammar har för det arbeteargumenterat att
1800-talets kristna kvinnor utförde inom filantropin bör för-som

stås bakgrund bestämtmot kristet tänkande,ett den lutherskaav
kallelseläran. tjänandetI sin kunde dennästa kristna kvinnanav

sig skullibrytautanför hemmet, för denengagera utan medatt sin
kallelse maka och Hammars anledning frågatessom mor. attger

principiella förhållande skulle kunna gälla ocksåom församma
1920-talet, dvs. vi kan spåra något specifikt kristet iom mönster
den kvinnosyn 1920-talets kyrkligt engagerade kvinnor stodsom

155

6 SOU1997:113



SödlingMaria

kristna idetförhåller siguttryckt: Hurgenerelltför. Eller mer
mig tvåLåtallmännatill detkvinnorsdessa ex-geresonemang

offertanken.kallet ochfrån kongressen:empel
ifast detinlägg slår Anna Rappe ärsittavslutning på attSom

Gud givnasinskönaste,sinsinharkvinnan största,hemmet av
hustru-kvinnanstanken påSöderblomför Anna äruppgift. Också

detliksomigenom,varit tiderna ärhardetsåsommoderskall,och
hennesoavvisligt.någonting Menförbliva,ochskalloch vardanu

ytterligareavseendeteologisktigår ettkallelsenbeskrivning av
nämligenkallet anknyterkvinnligadetbeskrivningsinIsteg. av

reflektionkallelseläranslutherskadentilluttryckligenSöderblom
uppdrag kanGud givnamänniskasvarjelidandedetöver avsom

klosterideal därkatolskamedeltidenspolemikinom sig. Ibära mot
uppfat-späkningarellerfattigdomlidandetsjälvvaldadet som --

dethävdatLutherhadeefterföljd,Kristi attilevatades attsom
arbe-imänniskanvederrnödor,ofrivilliga närlivetsvanligai detär
läggsKristi korssintjänarmödosamt nästa,familjeneller i somtet

ochkallelsetrohetensskildrarSöderblomså Annapå henne. När
hjältinnornamnlösaochunderkastelsensoch tystaförtröstans

olyck-arrangerade,sigunderkastatkvinnorhistorien; somgenom
givauppgiftmed sin högaändå orkat attäktenskapliga sommen

besegradärvid gälltdetkallelsen, atthelgd åt äventrohetens om
tolknings-tillhonanknyterlyckapersonligpåkravhjärtats en

Och ef-lidande.dimensionkallelsensjustbetonartradition avsom
oundvik-lidandetdåkall detsamma ärkvinnors är nusomtersom
beskriverSöderblomkvinna. AnnaNärsamtidensförocksåligt

föreställningendessutomförstärkskvinnouppdragevigadetta om
kvinnanbilderkonturskarpalidandetkristnadet somavgenom

följdeförstod,intehontjänarinna,Maria, Herrens men somsom
dolo-död. Stabatbarnsi sittbestämmelse matermoderligasin

ochbävandeGetsemane,sitt barnsutanförmodemrosa, en
Söderblomhos Annakorssitt barnsvidmoderoförstående ge--

jag,kommerspråki nära,kallelsekvinnorsstaltas ett menarsom
lidandet.idealisering aven

kal-kvinnorsuppfatta taletsidan kanåvi såledesOm omena
sidanandravi åkristenartikuleradföruttryck tro,lelse sersom

religiösi mindreförekommerockså tapp-kallelsebegreppethur
Kvinnokalltorsdag utomkongressens ägnas tematning. När

kallochkyrkans tjänstKvinnokall i närlördagenhemmet,
explicit kristnasaknas dettillbaka i debattenkommergånggång

uppenbartändådetSöderblom. Men attärhosvi funnit Anna or-
Är juristen Ma-frågarkalldettaladdning.positivdet har etten

butik ochiochpå kontorarbetetHolsteinStaêlthilda omvon
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Ändåsjälv: inte riktigt. hon kvinnor borde lärasvarar attmenar
sig betrakta sina yrken just kall.att Kvinnors yrkesarbetesom
borde inte bara handla brödfödan, också uträttautan attom om
något for sina medmänniskor. Intrycket blir kongressensatt
kall ofta fungerar finare för arbete ellersom en synonym upp-
gift. Beskrivet kall visserligen lönearbete också livs-som men-
uppgift kunde kvinnors arbete framställas någonting ideellt,som-
ädlare och mindre stötande de associationer, såän missklädsamma
för kvinnor, begreppet yrke lätt leder till: karriär ochsom pengar.

I 1920-talets kyrkliga samtidsanalyser diagnosticerades ofta ti-
dens sjukdom den moderna människans ovilja offra sig. Iattsom
synnerhet ansågs kvinnor alltför ointresserade offer. Vis-vara av
serligen beskriver Elin Silén hur den ideale fadern offrar arbete och
möda för de i hemmet skola få sitt, det framföratt alltärmen
hennes teckning kvinnan uppgift försakaär avattav vars ro, av
nöjen, tycken och önskningar, hälsa och krafter viav egna av
känner igen från andra kyrkliga sammanhang. Intet offer förär

förstort det höga kallet kvinnan blivit anförtrodd,som som
saken sammanfattas Anna Rappe. Där Siléns och Rappes offer-av
tanke får sin kristna färg främst från kontexten talar Anna Söder-
blom kvinnans modersuppdrag i distinkt kristna vändningar.om
Att leva i slags symbiosär med det organiskaatt i till-ettvara mor

sammanhangettvaron, som

kan tillbliva olidligt tvång och lidande,ett icketungt som
kan komma till med medrätta offrets och ställföre-utan att taga
trädarskapets den ställföreträdande skuldens och det ställföreträ--
dande lidandets underbara och hemlighetsfulla makt.

Ett språk detta för hela den kristnaöppnar föreställnings-som
världen: Kristi ställföreträdandeJesu lidande, offerdöden korset
och uppståndelsen. SöderblomHos Anna framställs således moder-
skapet slags Christi:Imitatio med Kristus själv förebildettsom som

kvinnan-modem beredd lida förär andra, ja, sitt liv.att rentav ge
Här vi återigen minns de tålmodiga, olyckliga, kallelsetrognaser
hjältinnorna hur Söderbloms tolkning kvinnors lidande harav en

romantisk ellernärmast idealiserande anstrykning.
Liksom kallelsebegreppet emellertid offertanken vanligvar

också i mer
för kvinnorna

levde 1800-talets ideal vidare. Historikern Gunhild Kyle har klar-
lagt hur sekelskiftets borgerliga familj asymmetriskt uppbyggd,var
där försörjare hade självklar ställa kravrätt attmannen som en
och där kvinnans, den försörjdas, lika givna plikt underord-attvar
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riktadesoch mödrarsig. Till döttrar,därmed offraoch systrarna
självförgätenhet ochoffer, försakelse,uppmaningar tillständiga

diffust reli-mening, möjligenOffertanken i sådanundergivenhet.
såledesallmän och vedertagenallt borgerligtframförgiös, varmen

kvinna.tidens idealaskapandetbärande i av
och offer kan hakvinnors kallelsehur taletSåledes vi omser

dra striktaallmänkristen och Menbådeförtecken art. att uppav
flera Delssekulärt vanskligtreligiöst ochmellan sätt.ärgränser

Delsschematiska och statiska.oftadet slagetuppdelningarbli av
sedanursprunglig källa,fastställaförsökafrestas att somenman

andra områden. Påha påverkatförväntasokomplicerat sättett
dynamiken i den ellerrättvisa åtintedockdet viset textgör man

självagå misteoch riskerarundersökerdiskussion att po-omman
politiskateologiska,helheter, därdessa ärängen: att resonemang

ochförstärkerföreställningarvetenskapligaoch vävs samman,
till-exempel från kongressenvarandra.påverkar Ettömsesidigt

kvin-beskriverhon, viWahlströmLydiahandahåller när sett,som
förenarGud och Obesväratbestämt naturen.väsen avsomnans

kristna ochsammanhang detfrån olikatankarWahlström ett-
demframställavetenskapligt ochbiologiskttidstypisk utan att-

ungefär sak,enkelthelthon demlåter sägamotsatta sammasom
starkare.fast tillsammans

talavi det inte gårperspektiv finnerdettaBetraktat attattur
trostolk-människorsGivetkvinnosyn.exklusivt kristen attom en
uppfatt-moraliskapolitiska ochmed derassammanvävdning är

fråninfluenserkonglomeratkvinnosynblir härningar ett av--
stäl-kristen kvinnosyn. Ivi skiljakanhellerolika håll. Inte ut en

kvinnanuppfattningarkristnavi lika mångalet får som upp-om
tydligt intebliröverhuvudtaget. Dettakvinnanfattningar om
virösträttsdebatt, där, An-1900-taletstidigaminst i det sett,som

kvinnor.förfrån kravenavstånd rösträttSöderblom togna
icke-medborgerligagivnaGudkvinnorspåhennesMen mot avsyn

litteraturhistori-Lydia Wahlström ochandrablanduppgifter stod
sak medargumenterade för sinocksåHilma Borelius,kem som

frihet ochdrömKvinnorörelsensbibel.Gud ochhjälp an-omav
förhållningssätt:styrkaBorelius, hämtar JesuHilma ursvar, menar

den andres...frälsaslika värdför honomsjälDen är att somenas
föranvändastraditionen kankristnaBibeln och densåNär att

entydig,uppfattningen,andraoch dendenstödja både när enena
auktori-framinte kan vaskaskristendomslutgiltig ytterstaensom
kvinno-väljaslut frågatillkristen kvinnosynblir atttet, omen

kyrkliga kvinnordå kongressensOch vad valdesyn.
födda under det 1800-andraoch deWahlströmSöderblom, var
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tal då kyrklig förkunnelse hyllade den underordnade och lydiga
kvinnan. Med kvinnorörelsens framgångar den undergivnasteg
1800-talskvinnans fram självständigmotsats yrkeskvinnaen-

skulle bli utmaning och problem för 1920-taletsett kyrkli-som en
kvinnor. Kongressen visar två lösa konfliktensätt därga frå-att

likhet-särart inte spelar någon roll eftersom,större hargan viom
föreställningen kvinnanssett, särskilda verkar ha uppfat-naturom

Åaxiomatisk.tats sidan ställer sig Lydia Wahlström,som ena
själv dess pionjärer, på kvinnorörelsens sida och bejakaren av

Åkvinnors möjligheter. andra sidan exempelvisnya argumenterar
Anna Söderblom och Elin Silén för kvinnoroll i sig förenaren som
1800-talets på kvinnors plats och uppgift maka ochsyn som-

i hemmet med kvinnorörelsens förväntningar på kvinnorsmor -
samhällsansvar och, slutligen, modernitetens krav på effektivitet
och professionalitet. Resultatet blir rationell husmoren som ge-

sin uppgift i hemmet uppfyller sin samhälleliga plikt. För dennom
ogifta kvinnan vi reservutgång. Med dettasett, kvin-ges, som en
noideal kunde bekräfta tanken kvinnors och olikamänsman om
egenskaper och skilda uppgifter, för den skull behövautan att säga

till 1800-talets kvinnliga underordning. Just med sina olikheter
uppfattades och kvinnormän lika värda equal but diffe-som en-
rent-lösning har visat sig slitstark inom kyrkan.som

Slutord

Under 1900-talet har fältet för kvinnor långsamt vidgats: medbor-
garskap, utbildning, yrke och så småningom social- och familje-en
politik berett för delat föräldraansvar.väg Både formellasom re-
gelsystem och informella attityder har givit förstörre utrymme
kvinnors och makt. Men Lydia Wahlströms linje kanansvar om

ha isägas samhället har Anna Söderblomskvinnoideologisegrat
varit desto framgångsrik inom kyrkan.mer

Temat för Sociala kvinnokongressens tredje dag Kvinnanvar
och kyrkan. Diskussionen lämpliga kvinnouppgifter inomom
kyrkan följde de linjer redan dragits Missionär, diakonis-som upp.

prästfru buden många. Men förslag saknades:ettsa, prästyr-var-
ket. Inte så tanken okänd. Tvärtom hadeatt kravet på kvinn-var
liga redan tidigarepräster väckts Fredrika Bremer-förbundet ochav
föreningen Akademiskt Bildade Kvinnor med Lydia Wahlström i

På kongressen dock uppdragetspetsen. diskutera fråganattgavs
kvinnliga inte till Wahlströmpräster till teologen Magdaom utan

Wollter.
I sitt inlägg hävdar Wollter kvinnor visst skulle kunnaatt vigas
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bordei sin helhetprästämbetetprästerlig tjänst,till viss attmen
med kvinnliga kon-kvinna läserEnförbehållet männen. somvara

gudstjän-medanborde inte någon,barneller döperñrmander stöta
förpastorsexpedition lämpar sig bättrearbetet påliturgi ochstens

ochkvinnligt tillbakadragetuppdelning idennaBakommannen.
saken,betingad sidapsykologisktfinnspubliktmanligt aven

lägg-kvinnors intuitivaplats skullePåWollter.Magda rättmenar
offentligaiför kyrkan,tillgång prästensning kunna menvara en

känslosamhetbenägenhet foröverdrivnakvinnorsgärning vore
belastning.snarast en

tillkvinnligafråganhandlarWollter prästerMagda storFör om
dragning åtochkonstitution klenadel kvinnors röstresurserom -

prästerligt arbete. Snartsig förinte lämparsentimentaladet som-
ochhennesförundrasvi förstkan över80 år resonemangsenare

förs framalltjämtslags tankegångardärefter konstatera att samma
kvinnligaargumentation prästerdagensSvenska kyrkan. Ii mot

henneselleregenskaperfortfarande kvinnansåberopas säregna
kvin-exempelTillinte sägskvinnor präster.natur: sompassar

nödvändig forförmågavisuellt-spatialasakna den är attsomnor
arbetsledandekyrkoherdensisammanhang såsomöverblicka stora

moderligt vår-diakonissansförbättredärmeduppgifter och passa
dande uppdrag.

uppfattningkvinnoprästmotståndarnasintebetyderDetta att
flerahar kyrkomötetkvinnosyn. TvärtomSvenska kyrkansär

förprästämbetetbeslutårsför 1958markerat öppnagånger att
detkvinnoprästmotstånd. Däremotoch ärochkvinnor män mot

Svenskaharuppfattningar imotståndamasuppenbart utrymmeatt
harprästgårdibland ocksåochpensionspoängTjänst,kyrkan. ve-

till sinahänvisningmedmanligaderfarits sådana präster som
ocholämplighetmedföddakollegerskvinnliga vägrar accepteraatt

blivitSvenska kyrkanhardet visetdem. Påsamarbeta med ett re-
sig.i övrigt lämnat bakomsamhälletkvinnosynförservat somen

generationerhurkvinnordecennier harI protesterat mot nya
spridaodla ochhar tillåtitshur deprästvigts ochmotståndare en

sådana kvinnorformelkvinnlighet på ärkvinnosyn sättersom
oftaKritiken harintefår de vara.plats härpåoch kvinnor

beredabiskopar valtfunnitsalltidharklingat ohörd. attDet som
kvinnor. Deochbegränsarkvinnosyn utestängerplats åt somen

vilämpliga platsochsärskildakvinnorsföreställningar naturom
iinomsåledes vidarelever1920kvinnokongressenSocialaimött

kyrkan.Svenska
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ländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi
kring sekelskiftet Samhällsmoderlighet och husmoder-1900 1996.
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lighet behandlas bl.a. Hirdman ochYvonne Ulla i tidiga-Mannsav
nämnda böcker. sitt bidrag till kvinnliga,I Det Penningen,evigtre

kärleken och makten. Frida Stéenhoffs feministiska alternativ,
diskuterar Christina Carlsson Wetterberg frågan likhet-särart.om

Medelklassens ideologi återkommer i LöfgrensOrvar och Jonas
författarskap, iFrykmans bl.a. Modärna tider. och vardagVision i

folkhemmet liksom i Boel Sakernas tillstånd1985, Berner, Kön,
klass, teknisk 1996. Om bl.a. detta ideals förmedlingexpertis
handlar Kerstin Norlanders artikel kollektivistiska husmoder-Den
ligheten. Södra och fabriksarbeterskoma i StockholmKFUK

i tröskeln till välfärden. Välgörenhetsformer1887-1930 På och
Norden redaktörer Tinne1800-1930, ochVammen Mar-iarenor

Taussi Sjöberg 1995.
Arbetarklassens skötsamhetsideal skildras i Ambjörns-Ronny

skötsamme arbetaren. Idéer och ideal norrländsktDen i ettson,
sågverkssamhälle 1880-1930 1988.

hur kan tolka kristen kvinnosyn, slutligen,Frågan om man
diskuteras Holte i Guds avbild. ochRagnar Kvinna it.ex. av man

och Cristina Grenholm i Vad dukristen belysning 1990 trorav
Aktuella livsjiågor och kristenpå 1994.tro
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Prostitutionens vålnad

sexualitet och ekonomisk ojämlikhetom-

ELGÅNELISABETH

amerikanskeDen historikern Edward Shorter det historisktattmenar
går skilja mellan vad han kallar manipulativsett sexualitetatt ochen

expressiv. det tidigareI europeiska samhället användeen man sexua-
liteten for uppnå något, främst for knyta förbindelseratt och föratt att
skaffa bam. Sexualiteten relativt okomplicerat. Den expressivavar
sexualiteten betecknande för lever idagär och innebär viattoss som

sexualiteten uttryck for vår personlighet och därmedettser som som
nycklarna till innersta.vårten av

franskeDen filosofen Michel Foucault har karaktäriserat dagens
sexualsyn liknande och många kännersätt säkert igen sig i den,ett
medan den manipulativa inställningen främmande. kanär Manoss
kritisera Shorters indelning i expressiv och manipulativ sexualitet för

onyanserad den intressant emedanatt Shorterärvara men var en av-
förstade historiker hävdade de beteenden vi idag förutsätterattsom
själva Sexualiteten historiskt föränderliga.är är Köttets lustar är

naturligtvis inte senkommen uppfinning, de uppfattas inteen men
nödvändigtvis i alla tider.sätt Ur vissa 1700-talstextert.ex.samma
stiger bild den kvinnliga sexualiteten fram mycketäraven som
oproblematisk och bejakande, i bjärt kontrast till 1900-talets ständiga

för kvinnans frigiditet.oro
Förenklat kan vi dagens på vadsäga sexualitetatt utgör ärsyn som
produkt det framväxande moderna samhället under 1800- ochen av

l900-talen. Det i detta moderna samhälle vi kommerär röraatt oss
vi ställer frågannär hur den ekonomiska ojämlikheten mellanoss om

könen kan ha påverkat sexualiteten.
Alla relationer innehåller formnågon makt. Föräldrar har t.ex.av

makt sina barn, barn har ocksåöver slags makt sina för-övermen en
Ävenäldrar. sexuella relationer innehåller och skapar makt. Ofta är

makten baserad på den ekonomiska ojämlikheten, inte alltid. Vadmen
gäller makt och sexualitet våldtäkt exempelär maktrelationett en

kan handla fysisk makt, symbolisk makt och/eller ekonomisksom om
makt. Att det våldtar kvinnorär speglarmän hur makten för-ärsom
delad mellan könen generellt plan.ett
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ekonomiska maktfördelningens uttryckojämlikadenEtt är pro-av
första hand kvinnor prostituerar sig då de intestitutionen. iDet är som

ekonomiska Visst finns dettillgång tillhar män.resurser somsamma
ekonomiska maktresursermed tillgång till mångakvinnor större än

kvinnor har prostitution, historiskt och i vårtför fattigaMenmän. sett
komma relativt mycketvarit fåsamhälle, sätt överett att pengar.av

kunnat förtjäna levebrödmiljö har däremot sitt påMän sammaur
befunnit sig i lika underordnad ställ-och har inte alltidandra sätt en

historien.för har också förekommit ining. Prostitution mänmänav
kvinnors prostitution, för detVi ska dock här bara tala mestaom som

formen.varit den dominerande
samhället hade prostitutionenframväxande modernadetI en

jämfört perioderomfattningen med andraframträdande plats. Oavsett
människors medvetande, i konsten, i littera-roll ispelade den storen

jag hävda, kon-samhällsdebatten. fick på så villoch i Den sätt,turen
sexualitet.uppfattning vadsekvenser för dagens utgörom som

folkhälsanHot mot

samhällets fram-förändrades i och med det modernaProstitutionen
omvälvningarna och1800-talet. socialaunder Deväxt storavar

för sin utkomst. fattig flic-försöka hittamånga fick Förvägar ennya
alternativ till bli hunsad med frånprostitutionka kunde attettvara

familj.för ringa penning, tjänsteflicka itill kväll enen sommorgon
År till försörjningkvinnornas möjlighet sågdet så1870 ut: unge-var

de kvinnor sysselsatta utanför jordbru-fär fjärdedelartre som varav
tjänarinnor i familj. Femtio år 1920,arbetade årket en senare,som

fjärdedel yrkes-annorlunda. hade endast allasituationen Nu en avvar
utanför jordbruket den anställning.arbetande kvinnor De öv-typen av

industriinom eller vad vi idag kallarriga arbetade för det mesta ser-
kommunikationsyrken.vice- och

prostitutionen i Sverige under l800-taletomfattande dåHur var
efter-decennier uttala sigförsta svårtoch 1900-talets Det är att om,

tillförlitliga uppgifter, vilket ligger i företeel-finns någradet intesom
först ochuppgifter användes samtiden skaDenatur. avsomsens

i debatten. svenska forskningenfrämst tillhyggen Den omses som
historia inte heller särskilt omfattande. Tommieprostitutionens är

disputerade på avhandling vissa aspekter iLundquist 1982 om pro-en
perioden. håller det för troligthistoria under den härstitutionens Han

omfattning under 1800-talet för sedanprostitutionen ökade i attatt
Prostitutionen också karaktärbit l900-talet. ändradesjunka påen

inne itid, det kom alltmer handla gatuprostitutionunder denna att om
detuppskattning hur många prostitueradestäderna. försök tillEtt av
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fanns i de svenska städerna kring sekelskiftet skulle kanske hamna
kring tusentalet för Stockholm, tredjedel förså många Göteborgen
och några tiotal övrigavardera för de svenska städerna.större

Prostitutionen blev 1800-talet föremål för intensivunder debatt.
jag redan har behöver det inteSom påpekat teckenett attvara pro-

stitutionen blivit vanligare. problem blir föremål för larrnrap-När ett
vi idag, det först och främst försäger ärporter, attsom man av

olika frågan.orsaker uppmärksammat Under 1800-talet började pro-
stitutionen alltmer uppfattas folkhälsoproblem. Tidigare hadeettsom

också anklagat de prostituerade för sprida könssjukdomar ochattman
för ordningen.den allmänna det samhället innebarMenstöraatt nya

politisk revolution.och begreppslig gamla undersåten blevDenen
medborgare härskandeoch de började hela folketnya se som en na-

samhället måste till och utveckla så deturresurs ta attsom vara ger
avkastning, precis tillgodogjorde sig andra naturresurser.som man
Prostitutionen blev samhällsproblem. osunda ochGenomett att vara

sexuelltinvitera till leverne utgjorde de prostituerade riskett osunt en
för folkhälsan, ansåg man.

däriblandMånga europeiska städer, och flera svenska, införde lo-
kala förordningar för prostitutionen. reglementenDessa mycketvar

innebar det reglemente infördeshårda. Stockholm allal 1859 attsom
kvinnor polisen ansågs uppträda misstänkt kunde gripas och blisom

de intebevisa prostituerade, dvs. de hadetvungna att att attvar en
skälig leva Den polisen ansåg prostitueradutkomst att av. som vara

kallade rullan ochskrevs i den så måste därefter leva efter vissa
inte vistas på vissa tider, interegler. fick heller uppehålla sigHon ute

lokaler, honoch fick inte gå i ellerpå vissa platser pårunt grupp an-
tilluppmärksamhet sig. skulle infinna sigdra Hon regelbundetsättnat

undersökningför gynekologisk speciell läkare. Läkaren skulleav en
könssjukdom. hankontrollera hon inte på någon Ansåg såbar attatt

Varje hon ville bort frånfallet måste hon till kurhus. gång resavar
staden, hon polisensstaden eller flytta, inom haäven tvungen attvar

medgivande. inte följde reglerna kunde bliprostitueradeDen som
omhändertagen lösdriverilagen, enligt vilken deti enlighet med var
förbjudet ellerinte ha någon utkomst någon anställning.att

reglementeringen infördes i Stockholm stod cirka kvinnorNär 350
i polisens sekelskiftet de Alla kvin-år rulla, kring 900.nästanper var

prostituerade sig fanns sannolikt inte med här, sättsammanor som
i rullan säkert inte heltidsprosti-alla de kvinnor stodattsom som var

prostituerade. Göteborg varierade antalet in-eller långvarigt Ituerade
1800-talets slut ochskrivna mellan och kvinnor under200 300

början.1900-talets
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Stockholmshistorikern Gunilla Johansson studerade for några år
sedan den reglementerade prostitutionen i Stockholm och de prostitu-
erade kvinnornas livsvillkor l800-talet. Via mantalsskrivnings-
böckerna kunde hon följa 200 kvinnor polisen i Stockholmöver som
skrivit prostituerade under åren 1859-1875. kvinnorDessasom var

förrepresentativa alla stockholmsprostituerade. kom stadensDe ur
arbetarklass eller de fattigare på landsbygden eller andraur grupperna
städer. Efter tid prostituerade återvände kvinnorna tillen som samma
miljö de kom ifrån. Många gifte sig, fickdel barn, de intesom en om
redan hade det. flesta tycks ha hankat fram.sig GunillaDe Som Jo-
hansson skrev, levde de fattiga storstadsliv många andrasamma som
kvinnor tiden.vid den här

Till innehåll det foga troligtsitt den svenska prostitutionenär att
uppvisade den variation och det raffinemang betecknande försom var

del i deprostitutionen världsstäderna. Prostitutionenstoraen av var
redan kring sekelskiftet del turistindustrin,1900 i sambandt.ex.en av
med de världsutställningama.stora

Prostitutionsfrågan politisktett vapen-

Prostitutionen blev under 1800-talet inte bara föremål för intres-stort
från myndighetsmäns och läkares sida. Med början 1870-taletse

reglementeringblir prostitution och föremål för betydande kritik.en
och kända de organisationer motarbetadeDen största mest av som

reglementeringen gick under Federationen. Federationennamnet
avskaffandekrävde reglementeringens och förespråkade sedligareett

samhälle, behärskat sexualliv utökade rättigheter och för-ett samt en
för kvinnorna.bättrad ekonomisk ställning främst kvinnorDet var

engagerade sig i kampen den reglementerade prostitutionenmotsom
och kallasdenna rörelse kan våra första kvinnorörelser. Dessen av
bitvis svårtolkade blandning feminism och sedlighetssträvandenav
har blivit föremål diskussion. historikernDen JansdotterAnnaunga
forskar just komkring detta. det sig kampen denHur att motnu reg-
lementerade prostitutionen engagerade så många kvinnor och inlem-
mades i kampen för ökade kvinnliga rättigheter Ett står attav svaren
finna i det utgångsläge kvinnorna 1800-talet hade de ville trädanär

i offentligheten. dåtidens kvinnosyn bröts ochI gammalt Ettut nytt.
hade de dock övertygelsen kvinnan kropp i långtgemensamt: att var

utsträckning Tidigare kvinnosyn hadestörre än poängteratmannen.
kvinnan mindre utvecklad hon djurenstodän när-att attvar mannen,

kvinnosynen underströkDen kvinnans handlandeattmare. nyare
styrdes hennes kropps, främst livmodems, krav. detIav samman-
hanget blev det viktigt for de kvinnor önskade sig politik,ägnasom
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eller någon form samhällsengagemang, visa de inteatt attannan av
alls djur eller livmödrar ben. Sedligheten,på kämpa för åter-attvar
hållsamhet och förnuftets herravälde sinnena, blev därföröver ett
centralt för dem. Som Jansdotter träffandeAnna uttrycker det:tema

kyskAtt blev slags förhandlingsstrategi för få platsatt tavara en
i det offentliga rummet.

Konstnärer och författare från den här tiden också prostitutio-gav
plats i sina verk. Litteraturvetaren Ulf Boêthius har i sinstornen en

bok Strindberg och kvinnofrågan skildrat hur de litterära kretsarna i
Sverige ställning i den sedlighetsdebatt kritikenengagerat tog som

reglementeringen medförde.mot
Debattörer stod arbetarrörelsen och den socialistiska rörelsensom

intresserade sig också för prostitutionen. Den tyske socialdemo-nära
kratiske ledaren Bebel formulerade internationelltAugust arbetar-sett
rörelsens inställning till prostitutionen i sin bok kvinnans ställ-om
ning, bok fick mycket spridning. Prostitutionen förklara-storen som
des formerna för kapitalismens rovdrift arbetarklassensvara en av
kvinnor. borgerligaDet resonemangsäktenskapet främst grunda-som
des förutsatte,på materiella övervägande menade borgarklas-attman,

sexuellt fick utnyttja kvinnor andra klasser. Arbetarrörel-mänsens ur
inlemmade alltså kritiken prostitutionen i sin kritik kapital-sen av av

ismen. Vissa inom arbetarrörelsen prostitutionentog ut-personer som
gångspunkt för beskare kritik samhället: inteännu med atten av nog
överklassen lät arbetarklassens kvinnor betala priset för dubbelmora-
len, prostitutionen sågs också medel förtrycka arbetannas-ett attsom

överhuvudtaget. Verksamheten drog nämligen ned deävensorna
manliga arbetarna i Man menade vidare överklassenssmutsen. att
rovdrift underklassens kvinnorpå också sig uttryck i sexuellttog ut-
nyttjande och tvång kvinnligt tjänstefolk eller fabriks-gentemot unga

Överklassenarbeterskor. anklagade arbetarklassen för att vara omo-
ralisk egentligen det den brast i moral ochmen var som resone--
mangsäktenskap egentligen detsamma prostitution, lödvar som ar-
gumentationen. Hinke den svenska arbetarrörelsensBergegren, store
rabulist, tillhörde dem framförde dylik kritik. Tidningen Brand,som
där han drivande under 1900-talets första decennier, innehöll oftavar
berättelser fattiga flickor blivit offer för liderliga karlar ochom som

sedan gått i prostitution eller lämnats dra försorgattsom ensamma
det barn blivit följden förbindelse där inte togom som av en mannen

sitt lösningenFör Bergegren på all liderlighet bådeattansvar. var
kvinnor och tilläts fritt idka könsumgänge med varandra, baramän att
de skyddade sig så det inte blev några oönskade bam. radikalaDenatt
feministen Frida Stéenhoff, välkänd kulturpersonlighet i Sverigeen
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tillhörde också dem framförde denkring sekelskiftet, sortenssom
konsek-Stéenhoff underströk reglementeringenssamhällskritik. Frida

inte kunde sigfattiga arbeterskorför alla städernas rörasomvenser
skrivas prostituerade.riskerafritt nätterna att attute utan somom

heller värdigt liv. vissamedgav inte Förlåga kvinnolönemaDe ett en-
i inlednings-arbeterskor kunde prostitutionensamstående, ettunga

vardagens elände. fickalternativ till det Deskede framstå ätaettsom
demed i utelivet. Kanske troddesig gå påmätta, attrestaurang, vara

verkligen brydde sig dem.de träffadealla denågon männen omav
ekonomiska oberoendeStéenhoff kvinnansfeminist FridasågSom

varje kvinnaprostitutionen och hon poängteradelösningen på attsom
med hon bero-intimtharpå något ärumgängesätt en man somsom

för prostituerad.skulle kunde kallasöverlevnad, ocksående för sinav
ståsälja sig på eller i hemmet,måsteför levaDen gatan,attsom
skulleekonomiska oberoendeKvinnornasskrev hon.ofri grund,

fria kärleken dvs. kärlekbereda för denochför detta vägsätta stopp
hängde ihop medinte pengar.som

ÖvergivenFörförd och-

engagerade kvinnorssamtidensStéenhoff delade mångaFrida av
ochrelationer mellanochsexualitetideal mäntyp aven nyen nyom

sexuell utlevelsesexuell frihet ochbejakadekvinnor. honMen enen
hävdadekvinnor fjärran.engagerade Dessaandramångasom var

StéenhoffFridasublimerande förtjänstenavhållsamhetensistället
förordadekvinnor då honflesta dessaockså från deskilde sig pre-av

mångavilketinte sedlighetkrävdeventivmedel. männen,Hon av
lära sighävdade måstegjorde,andra debattörer männen att taattmen

sexuella.förbindelser, dei allaför den andra även rentpartenansvar
ansågde prostitueradestrikt övervakningAnhängama attavav en

dåligprostituerade sig stod finna ikvinnorförklaringen till attatt upp-
instinkter.omgivningen eller dåliga Defråninflytandefostran, dåligt
prostitueradeviktigare.dock ha varit Deverkarsociala orsakerna

ifrån de fattigareuteslutandealla källor,kom, enligt nästan grupperna
aldrig talasStéenhoff skrev: har hörtFridasamhället. Som omman

prostitue-situation för bliövergivit briljantkvinnanågon attensom
offer för överklassmännensdärmed deprostitueraderad. deVar rov-

framställde detmotståndarnakvinnorunderklassensdrift på som
kunder komde prostitueradestyder pågjortsstudierDe attsom

samhälletkategorierna ibättre ställdamiljöer.från alla sociala De var
förolika prostitutionfannskundgruppen.inte Detden sortersstörsta

igällande studenterna Upp-källorLitteräraolika köpare. gör att t.ex.
underkallade flickställentill vissa såvände sigsala med fördel
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1800-talet. i de sociala mellanskiktenSverige få och stads-Men var
kulturen relativt outvecklad vilket troligen fick konsekvensvar som

prostitutionsutbudet inte heller särskilt varierat. Merpartenatt var av
de svenska gatuprostituerades kunder antagligen kommänvar som
från sociala miljö de själva. samhällets finareMänsamma som ur
kretsar besökte kanske bordell i sambandelegant med utlands-en en

föredrog säkert hemma låta sina eventuella sexuellaatt ut-resa men
svävningar löpa i andra banor, kanske med älskarinna fick etten som

Lundquist, forskninglitet underhåll. Tommie vi redan talatvars om,
ställda kretsarna oftare andra vändedock de bättremän äntror att ur

eftersom hade råd till det. finnersig till prostituerade de inte hansJag
prostitutionsmotivet litte-övertygande. vanligt i deAtt ärresonemang

med motiv från bättre ställdaframställningama kretsarrära säger
egentligen inte så mycket verkligheten dettaän att ettmer om var

motiv. Och ha råd till prostituerade be-uppskattat litterärt gåatt att
vill till prostituerade.tyder inte gåatt man
och vanlig övertygelse kvinnor hamnade iDock det, är, attenvar

blivit förfördaprostitution efter ha finare kretsaratt av en man ur
och lämnade sitt öde. Kanske herrn eller i densedan sonenav av

hade anställning eller husbonden den gård där defamilj där de av
intervjuvundersökning de prostituerade kvinnor-pigor. Vid avvar en

polisens förstainskrivna i rulla i Stockholm under sekletsna som var
hälften de tillfrågade deras förstadock mindreår än attav sex-angav

ställdavarit med samhällets bättreuella förbindelse en person ur
omöj-överskattning. intekan dessutom DetDet utgöra ärengrupper.

sådant accepterad ochintervjuade förligt de ett attatt gav svar ge en
sittform levnadsöde.spännandemer

eko-vanligt det de överordnade drog fördel sinhurMen attvar av
förkulturella övermakt tvinga sinalocka ellernomiska och att an-

svenskMig veterligen har ingenställda till sexuellt umgänge ännu
problemet förstTroligen därförforskare undersökt fråga.denna att

dels resultatet kvinnors långva-tagits allvar, vilkettid på är avsenare
problem uppmärksammade, delsriga kamp för få sådana är ett ut-att

allmänttryck för det faktum sexualiteten ettatt ses som av person-nu
blir därmedlighetens oönskade sexuella handlingarinnersta Allarum.

människans integritet.djupt kränkande för hela
planet fanns det dock inte heller tidigare någonPå det normativa

Samlag fick bara ske mellan äktatolerans sexuellt utnyttjande.mot
till minstmakar. straffbart och skulle i princip ledaAllt därutöver var

bestämmelserna straff för samlag mellanböter. Först 1864 tas om
försvinner i vissa fall långtogifta bort och straffen för otrohet senare.

tjänstefolk.husbönder utnyttjade sittSpeciella straff fanns för de som
dock inte alltid EtnologenVerkligheten Jonasmotsvarar normerna.
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Frykman, har studerat attitydema förr de kvinnorgentemotsom som
fick gifta, det vanligt husbönderbarn attutan att attvara menar var

med pigor och detta troligentvingade sig till sexuellt umgänge att
skiktningunder 1800-talets gång. socialablev allt vanligare Den sam-

relationernaunder den här perioden luckradehället genomgick upp
Tidigare hade alla ungdomar gått och tjänatinom bondehushållen. ut

del i familjen, och husbon-och alla gårddräng och piga enen var
sina liksom drängar och pigor.försorgden skulle dra om egna om

medförde tjänstefolket inte längreskiktningenden socialaMen att
mellandem de tjänade hos och distansenkom grupper somur samma

fat-Bönderna kunde då lättare utnyttja dehusfolk och tjänare växte.
alternativ till pigtjänsten. maktinte hade något Derastiga flickor som

osannolikt skullei närsamhället gjorde det någonde sina ochöver att
utnyttjande underordnade kvinnorsexuelltanmäla dem. Men att av

för detkvinna blevförekom betyder inte den automa-utsattatt som
forskningprostituerad.bana Itiskt gled på väntan nysomen

frågan så.föraområdet det svårt ännärmare svaretär att

Ensamstående mor

alla, måsteogifta modernbilden dendåHur utstöttär som, avsann av
föddes allt-slutet 1700-taletöverleva Frånprostituera sig för att av
1900-talet.fortsatte bit in påäktenskapet. Trendenfler barn utom en

tionde barn ivärldskriget föddesförstaUnder åren före än vartmer
ökade antaleti Stockholm Detäktenskapet;Sverige ett tre.utom av

samhällsomvand-resultat debarnutomäktenskapliga storaett avvar
Konsekvenserna föda barnunder perioden.lingama utan attattav

hårdaomständigheterna.mycket med Degift varierade normervara
intebild verkligheten,baraFrykman studeratJonas en avgersom

blivitsystematiskt hatycks intehela. Ogifta mödrar utstötta sam-ur
föddes iutomäktenskapliga barnenflesta dehällsgemenskapen. De av

fall gifte sigföräldramaarbetarklassen. vissafrämst i Istäderna och
Blandändå.andra fall levde defötts, iefter det barnetatt samman

hålla konvenan-alltid råd eller lust påinteenklare folk hade attman
det underMatovic har också visat hurHistorikem Margaretasema.

i Stockholm inte gifte sigenklare folkvanligt1800-talet trotsattvar
vissaska ha funnitfamilj. Kvinnornalevdeatt som ensammanman

gifta sigkunde också mycket välModernmed dettafördelar system.
ofta svår förSituationen dockbarnets far.med någon än varannan

tider uppbrott ochi olycka.råkat Iden kvinna om-avsomunga
ville tvingakvinnamindre stöd honsådanhadeflyttningar, omen

delångt borta,Föräldrarnasittbamafadem att ta om ensvaransvar.
fick barnden kvinnaSituationen föri livet.fortfarande utansomvar
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gift alltså inte nödvändigtvis katastrofal inte helleratt vara var men
enkel. svårigheter hade brottasDe hon med hängde medatt samman
det faktum hon för det på grund sitt socialaatt mesta, av ursprung,
inte hade några personliga tillgångar eller utsikt kunna tjänaatt nog
för kunna sitt barn bra hem. Hade hon möjlighet hitta nå-att ett attge

form försörjning eller lite kunde hon däremot lämnagon av pengar
bort barnet, underhåll. den vanligasteDet lösningen. Honmot var
kunde också försöka få barnet bortadopterat. Den enda institution i
Sverige där kunde lämna ifrån sig barn Allmän-anonymt ettman var

Bamhuset i Stockholm. det kostadeMen 800 kronor vidna pengar:
tiden för första världskriget, vilket motsvarade årslön förnästan en en
textilarbeterska. Vid den här tiden i Sverige det fortfarande heltvar

biologiskanormalt den modern, eller fadern, betaladeatt en annan
för adoptera dess bam.attperson

Fadern alltså inte alltid kvinnan. Om han inte gifte sigövergav
med henne kunde han henne eller betala under-ge en summa pengar
håll för barnet. kvinnan kundeJa, till ersättning. Omstämma en man
hon ville eller vågade detta berodde naturligtvis på omständig-göra
heterna. Långt under tio alla utomäktenskapliga födslarprocent av
ledde till vanlig uppfattningrättegång. En i samtiden, och levtsom
kvar, modern inte hade mycketså vinna inleda fader-är att att att
skapsmål. Fadern kunde nämligen i vissa fall på han intesvära att var
far till kvinnans barn och därmed fri.gå emellertidDetta ovanligt.var

den kvinnan gick till rättvisanI mån med sina krav hon för detvann
Under 1900-talets försöktegång myndigheterna få överblickmesta.

barnafödandet utanför äktenskapen. Varje utomäktenskapligtöver
barn och dess skulle efter 1917 övervakas bamavårdsmanmor av en

till hittaockså skulle fadern till barnet och få honomatt attsom se
betala underhåll. allaNästan utomäktenskapliga barn fick så sätt en
far på underhålletMed blev det däremot och så. Fädemapapperet.

ofta fattiga och hade inte mycket bidra med.attvar
Den ensamstående situationmoderns alltså svår och förbättra-var

des inte förrän hela samhällets välstånd ökade. detMen över-vore en
drift påstå den kvinna ogiñ födde barn självklart drevs tillatt att som
prostitution för klara sig.att

Metaforer

Bilden den prostituerade, så hon framträdde i prostitutionsde-av som
batten kring sekelskiftet, alltså inte helt med verklig-överensstämmer
heten. berorDet på, jag, bilden den prostituerade kvin-attmenar av

kom användas metafor för kritisera det rådandeatt attnan som en
samhället. den framväxande kvinnorörelsenFör fick den reglemente-
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rade prostitutionen tjäna metafor för samhällets och männenssom en
Kvinnanorättvisa behandling kvinnan. tvingades prostitueraav som

sig för eller våldtogs eller blev för förnedrandeöverleva utsattatt som
blev för arbetarrörelsen, och andra rörelsersexuella handlingar som

kapitalistiska metafortill det framväxande samhället,kritiska envar
kapitallösa, för proletariatets misär. Mariaför kapitalets rovdrift på de

författarskap exempel på detta.Sandels ger
prostitutionen kunde också tjäna syftet pekaKritiken påattav

överklassen manligaomoral. med denöverklassens Inte sögatt utnog
kvinnorarbetskraft den utnyttjade också proletariatetsproletärens -

formsamtidigt överklassens äktenskap barasexuellt, egna var ensom
Överklassen framställdes därmed känslo-legal prostitution. somav

kall.
hålla isär den metaforiska och denkan ibland svårtDet attvara

metaforiska bruket den prostituerade ellerhistoriska nivån. Det av
socialtkvinnan bekräftade kvinnan i rollensexuellt trakasserade som

fråntjänade kanske också till skrämma kvinnornaunderlägsen och att
prostituerade metafor be-offentliga sfären. kvinnanden Den som

i rollen den aktive.kräftade också mannen som
fält kanupplevelser sexualiteten sårbartKvinnors äratt ett somav
i sociologenockså i framställningar idag,utnyttjas möter t.ex.avoss

vetenskapsmetodologiska experiment, boken Kun-Karin Widerbergs
skapens kön.

Tvångsarbete

under 1900-taletssedan prostitutionen gångutveckladesHur
det faktum dess tidigarereglementeringen ochKritiken ävenattav

tilltromed tiden tappade tilltillskyndare, främst läkarkåren, systemets
avskaffades.effektivitet ledde tillnödvändighet och Iatt systemet

sista Sverige, de prostitueradestad i år 1918. MenStockholm, som
uppsikt polisen med hjälp lösdriverila-fortfarande underhölls av av

för kvinnor de sin skörlev-stadgade specifiktDen att om genomgen.
detden allmänna sedeskänslan,nad fömärmade, sade, varsom man

till tvångsarbete. Lösdriverilagen medgav god-möjligt döma dematt
iprostituerade. Söderblom hartyckliga ingripanden Tomasmot en

behandling dehistoria beskrivit den mycket hårdaavhandling i pro-
kvinnorPolisen höll uppsikt destituerade för. överutsattes som pro-

det lämpligt. Antingenoch anhöll dem de ansågstituerade sig när
honmed åthutelse eller noteringslapp kvinnan undan en menen

bli skickad tvångsar-särskilt hon redan påkunde också, vamats,om
tidinget hade förekommit under denbete. Tvångsarbete Detnytt.var

straffaoch då dereglementeraddå prostitutionen sättett attvarvar
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kvinnor inte följt reglementet. listaEn med på kvinnorsom namn som
polisen cirkulerade mellan polisstationema.vamats Beslutetav om

tvångsarbete fattades polismyndigheten och inte domstol. Detav av
alltså i princip omöjligt gå till högre instans. De dömtsattvar som

skickades till tvångsarbetsanstalt på Landskronastatens fästning som
på alla liknande fängelse. Intagningamasätt där kundeett påvara upp
till år. Vissa prostitueradeöver kvinnor intemeradesett också sinmot
vilja på sinnessjukhus.

Under årtiondena före andra världskriget blev det allt ovanligare
Årkvinnor dömdes till tvångsarbete.att 1918 skickades kvinnor268

till Landskrona, det absolut övervägande flertalet dem prostitu-av var
erade, 1940 bara 28 stycken. minskadeDet antalet prostituerademen

dömdes till tvångsarbete kan spegla nedåtgående trend isom anta-en
let prostituerade huvud bakom siffrornaöver kan ocksåtaget, men
finnas andra orsaker. Anstalten i Landskrona lades ned för-1940 då

behövde fästningen för sin verksamhetsvaret lösdriverilagenmen
fortsatte tillämpas på prostituerade under efterkrigstiden.att Fortfar-
ande på 1960-talet dömdes prostituerade sporadiskt till tvångsarbete
vid fängelser. Först 1980-talet upphävdes de sista be-resterna av
stämmelser liknande lösdriverilagen. Dessa hade då inte länge an-

prostituerade.vänts mot

Prostitutionen och den ekonomiska ojämlikheten

Spridda iakttagare har hävdat prostitutionen försvann i Sve-att nästan
rige vid 1900-talets mitt. skulleAtt så ha varit fallet verkar inte tro-
ligt. den kalladeMen så befolkningskommissionen, den statliga ut-
redning tillsattes på 1930-talet efter makarna Myrdals bokattsom

befolkningsfråganKris kommiti menade tendensen klartut, att var en
minskande prostitution. Polisen fortsatte dock anhålla kvinnor föratt
prostitution i lösdriverilagens detMen inte omöjligtär attnamn. pro-

Äktenskapetsstitutionen minskade i omfattning. och sexualitetens ut-
veckling under 1900-talet detta troligt.gör

Prostitution kan uttryck för ekonomisk ojämlikhetettses som
mellan könen. Kvinnor har kunnat prostituera sig därför det haratt
funnits varit beredda betala för deras tjänster, ochattpersoner som
kvinnor har valt prostituera sig för få tillgångar de inteatt att annars
kunnat få. Det viktigt dessaär båda förutsättningarpoängteraatt att
måste föreligga för prostitution skall frodas och utvecklas.att

När samhället förändrades under 1800-talet ökade den sociala ut-
slagningen och prostitutionen tycks också ha ökat. kvinnorna,När i
takt med levnadsförhållandena förbättras för alla, fåratt möjlighet till
bättre utkomster, tycks prostitutionen minska.
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Tidigareockså äktenskapet.förändradesamhälletmodernaDet
för samhällets olikafunktionerfyllt enklaäktenskapethade grupper.

för vissa äkten-förändrades rycktes grundenoch ideallivsvillkorNär
1830-talet.sjönk fr.o.m. Näräktenskapsfrekvensenskap undan och

fick äktenskapetbörjade stabiliserasefterhandsamhälletdet ennya
Underäktenskapsfrekvensen påökade1930-taletPåfunktion. nytt.ny

Äktenska-aldrig förr.siggiftedecenniernaefterföljandede man som
Kämfamiljenkämfamiljen.försjälvklara grundendenutgjordepet nu

till makar-sexuell gemenskapochkärlek, närhetskänkaförväntades
inom vilken barnenföreträdesvis denocksåKämfamiljen ramvarna.

omsorgsarbetehushålls- ochmodernsochuppfostrades. Hustruns
utsträck-familjemedlemmar, iövrigasamtidigt störremöjliggjorde att

ii arbetsliv,varit fallet, delskulle havadning ut-togän annarssom
politisktochfackligtbildning och i engagemang.

naturligtvis konsekvenserideal fickochutbredningKämfamiljens
blevSexualitetensexualiteten.förliksomför prostitutionen synen

individer.mellan tvâ Köttetsi kärlekenbeståndsdelgrundläggandeen
självförverkli-i individenskänslig komponentlustar fick status enav

lock-mycket sinförlorade därmedprostitueradeBesök hosgande. av
flertaletförelse det män.stora

Erotiska figurer

sexualvetenskap fram. Köhel1900-taletochUnder 1800- växer en
olika teorier.binds iochsystematiserasgesternets sammannamnges,

Sexuali-tillstöter.och flerFlersexualitet uppstår.Begreppet experter
Corbin,Historikern Alainintressant.ochspännandeblir viktig,teten

prostitutio-reglementeradegenomgång dengrundliggjort avensom
för mycket in-blev föremålprostitutionenhurFrankrike, visarinen

könsförbindelserprostitueradesdetalj i deMinstagående studier. stu-
särskilt ifinna,här kundevadbeskrivningarnaderades och manav

boksidor.beteenden, fyllde mångachockerandekuriösa ochform av
detkonkret blevprostitutionsförhållandetocksåCorbin rentattmenar

slut ochl800-taletsunderställdade bättrelaboratorium där männen
kansexualiteten. Mandenkundebörjan1900-talets ut nyaprova

produktsexualitetvi idagvadalltså hävda äräratt av sexu-enanser
erotiska fi-experimenterande. Våraockså dettaalvetenskapen men av

för-sekelskiftet.kring Defrån periodenhämtadetvekanär utangurer
prosti-l800-taletsliknar oftaspelaidag kankvinnorförelsespel upp

kvinnornaprostitueradeålade deReglementeringentutionssituation.
uppträdaskulle deochvisstuppträda Utesätt. torggatorettatt

alltidinteprostitueradedepoängterades tyderdiskret. dettaAtt att
ochoch klädertill sig kunder,lockabehövdediskret. Deuppträdde
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föra sig blev därförsättet viktiga signaler. Mycket handladeatt attom
överskrida de det gamla samhälletgränser för hur skullesattsom man
leva. Vissa delar kroppen framhävdes de prostitueradeav av som
därmed bekände färg. visadeDe vad ärbar kvinna 1800-upp en
talet skulle in. Blickar, leenden och skulle sedangester görasvepa

delEn de prostituerade tycks därvid haresten. anspelat på aristo-av
kratins tidigare symboler: lyxen, de glänsande de starka fär-tygema,

de exotiska föremålen de sålde på så vis dröm till sinagerna, en-
kunder. drömEn social revansch och den gamla aristokratinsom om
påstådda libertinism.

Prostitutionen sexualitetens modeller speglas densom en av av
uppskattning och spridning målningar konstnärer Tou-som av som
louse-Lautrec, m.fl. fått.Degas, De prostituerade kvinnor införsom,
den närvarande konstnärens blick, drar sig sina säkertärstrumpor
för många sinnebilden för sensualism. Corbin det ärattav oss menar
här, i prostitutionssituationen, de visuella intrycken blir domine-som
rande i sexualiteten.

Dagens erotik tycks leva kvar i 1800-talsmodellen. Många våraav
sexuella fantasier frånutgår den. Snörlivet, typiskt 1800-talsplagg,ett

fram i erotiska sammanhang, tillsammans med detas svarta strum-
också det gångna tiders klädesplagg. blottas,Ben bröstett ochporna,

stjärtar lyfts Kvinnor klär sig och ska sitt uppträdan-upp. upp genom
de locka till aktivitet. titt iEn kvällstidningamasmännen söndagsbi-
lagor visar modellen fortfarande gångbar, inte minst föräratt att
skapa glöd i det äktenskapliga samlivet. heterosexuellaDagens spelar

1800-talets erotiska teaterstycke, och igen.upp om om
De homosexuella tycks däremot sig friheter och behandlarstörreta

1800-talets erotiska figurer kamevalsfigurer leka med. Hållerattsom
de på upphäva paradigmet Det svårt det bevinga-att är säga,att men
de ordet historien sig förstasäger gångatt tra-som upprepar en som
gedi och andra gång komedi, väl på 1990-taletsen som passar
kvinnliga och manliga, heterosexuella respektive homosexuella, bete-
enden.

svårigheterMen särskiltuppstår, för heterosexuella, de offent-när
liga relationerna i samhället direkt de maktförhållandenmotsäger som
de vanligaste erotiska figurema bygger på. minstInte det påsyns

osäkerhet inför dagens kvinnor.männens Svårighetema förstärks av
det moderna samhällets organisering har upphov tillatt gett en ny

form fattigdom: tidsfattigdom. Begreppet hämtat hos denärav eng-
elska socialhistorikem Lewis.Jane Som all fattigdom tycks tidsfattig-
domen särskilt företrädd bland Tidsanvändningsstudier-kvinnor.vara

visar tydlig kvinnor, förutom de yrkesarbetar, huvudan-att att tarna
för hem och familj. fårDetta konsekvenser för den kvinnliga,svaret
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Sexualrådgivare vittnar deliksom den manliga, sexualiteten. attom
för dagens människor bristande lustvanligaste sexuella problemen är

hos två olika uttryck förhos kvinnor och impotens män pro-samma-
kvinnor orkar/hinner sig älska ellerblem. tidsfattigaDagens vare

lustspel vilket sexualiteten1800-talets erotiskaspela med i utan-
handlingsalternativOch verkar saknatycks falla platt. närmännen

rollbeskrivningen.undan den gamlakvinnor lägger

Litteratur
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Studier den regle-disciplinerade dubbelmoralen:heter Den inen
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kämpadeforskning kvinnornaJansdotters1989/1990. Anna om som

1997/1998 i antologi-publiceras underprostitutionen kommer attmot
Österberg underoch Anderssonystnader, red. HansEvaT ut-erna

Åsa Bergenheim ochred. Lena Lenner-givning och Seklernas sex,
också, i olika böcker ochHjördis Levin harutgivning.hed under ar-

Frykmanskvinnors idéer.tolkning dessa Jonastiklar, singett re-av
bondesamhället dem fick barngamla såg påför hur detdogörelse som

bondesamhället 1977.äktenskapet heter Horanutanför i
Corbins genomgånghistorikern AlainfranskeDen stora av pro-

filles deheterLesfranskt och 1900-tal,historia i 1800-stitutionens
tillfinnsförsta gången 1978. Denoch översattut eng-nunoce gavs

Walkowitzfördel Judithockså med läsaengelska kanelska. På man
historia. Slutligen skriver författarenprostitutionensolika analyser av

historia i denspecifikt sexualpolitikenstill denna artikel ommer
Seklernasantologinkommande sex.
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Vad konstituerar maktlöshet

läsövning i textilens text-

WALDENLOUISE

Vad gjorde kvinnorna skrev historianär männen

Så börjar sång jag skrev på 1970-talet. efterI be-en vers vers
skrivs hur kvinnor tvättade, diskade, lagade födde barn allt-mat,
medan erövrade världen, skrevmännen odödliga verk, komponera-
de storslagna symfonier eller byggde grandiosa teoretiska modeller.
Det gjorde synligt ochmännen bestående, det kvinnorna gjordevar
osynligt förgängligt.och osynlighetenJa, till och med kän-ettvar
netecken: arbetet blev synligt först det gjordesnär inte så länge-
det gjordes allt det skulle, normalt. gälldeDet också bar-var som

Moderns nedlagda arbete resulterade i barnen utveckladesattnen.
normalt. Allt det skulle, helt naturligt. Först någotnärvar som var
onormalt synliggjordes moderns ogjorda arbete, hennes försum-
melser.

sångenI anlade jag omedvetet mansperspektiv, såg från denett
dominerande kulturens värdesystem. Det räknades detsom var som

fanns i det offentliga verketsyntes, blev bestå-rummet,som som
ende.

Några år jag rubriken När det osynliga blir synligtsattesenare
förändras världen: kvinnokulturensOm materiella bas arti-en
kel i Vi mänskors kvinnokultur 1977:4. ställettemanummer lom
för kvinnors arbete enbart reproduktivtatt och återställan-se som
de såg jag också den produktiva delen. Kvinnor ansvarade förnu
den bokstavligen livsviktiga bas samhället vilade på: männi-som
skorna. Den barnafödande delen den minsta den delenstörstavar -
utgjordes ständigt skapa och återskapa betingelsernaatt förav
människors liv och välbefinnande.

Perspektivet hade förändrats. Jag såg inte länge kvinnors osyn-
lighetsarbete den dominerande manskulturens perspektiv, jagur
såg på världen den dominerade kvinnokulturens perspektiv.ur
Och världen förändrades.

Att växla perspektiv mellan utifrån och inifrån, mellan upp--
ifrån och nerifrån, mellan manlig och kvinnlig erfarenhets-en en
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förändras.relativiseras,värdeskalorochgivande. Begreppsfär är-
maktlöshet.makt ochpåocksågällerDet synen

ungefärkvinnokulturenmigjagnärmadebörjanFrån som en an-
Allteftersomkultur.främmandemigförstuderadejagtropolog: en

etnologs:blev närmasterfarenhetermina växte ansatsen enegna
ti-Allteftersomvardagliga kulturen.denförståförsök attett egna,

utdöendestudiehistoriskhandladettycktesden gick enavenom
iframtidsstudie. Det ärintedetjagundrar ärkultur. Just enomnu

villJagi den här prövautgångspunktermina texten.fallalla aven
lånadmed begrepptextilens,definierad värld,kvinnligtpåatt se en

ekonomi, makt.offentlighet,världdefinieradmanligtfrån aven
osynliggjordaupptäcka deteftermycketsåinte attJag uteär

riktigtintedoltOsynligt ochdolda. ärdetavtäckaefter attsom
medvetandeochi Kulturskriver attLöfgrensak. Orvarsamma

blirdominerande kulturenslag.två Denkanosynligheten vara av
kul-domineradesjälvklar. Deuppfattasdendärförosynlig att som

dominerandedenosynliggörsdedärförosynligablir att avturema
kvinnokulturenocharbetarkulturenLöfgrenkulturen. nämner som

exempel:

oñade sigmåttdominerande kulturens termed denMätt vaga,
inteartikulerasinstitutionaliserade. Deoch fögakonturlösa

med-för debli otydligamedochtilloch kan egnasättsamma
lemmarna.

domi-självklarsåväl frånkommaalltsåkanOsynligheten en
innebärdolda däremotosynliggörande. attDetfrån ettsomnans
mörklägga.förtiga,med gömma,dölja något. Det attsynonymtär

kanmaktlösetilldenocksåMensigdöljerMakten gärna. synes
målsittuppnå öppet utma-dolda attpå utanfördölja sig vägaratt

någotosynliggöras ärdölja något gör, attmakten. Att är manna
passivt.andradetaktivt,blir. Det ärenaman

maktlöshet. Denmakt ochfrågaOsynligheter somär omen -
osynlig-makt.har Den ärdominanssinkrañiosynlig somär av

osynliggjordadetsynvilla KandetEllermaktlös.gjord ärär en
makthavarnasynligaför dedoldamaktstrukturer ärpåbära som

leda tillvärdesystemolikadoltvad Kanochosynliggjort ärVad är
sittmakthavillVad över egetmaktdefinitionerolika manav -

tilltillgångellertill tidtillgångviktigastandrasliv eller är -
någramakttill reell Detmakt ärformellsigförhållerpengar Hur

världtextilensmedproblematiseratänkerjagfrågorde som ex-av
empel.
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och tankefigurerBegrepp

Till mina jag grubblar begrepp hör till ord-när över attvanor
böckema för orden ursprungligen kommer från ochvad huratt se
betydelsen förändrats.

från tyskanOrdet makt kommer och har samma ursprung som
kunna, förmå, mäkta. Makt har många olika betydel-mögen, att

del handlar auktoritet, inflytandeEn tvång, dvs.övertag,ser. om -
makt någon/något. Andra kraft, energi, intensitet, väsenöver om -
dvs. makt inågon/något. vanlig definitionEn makt harAär attav
makt tvingahan kan något dvs. makt i den förstaB göraattom -

Kvinnoforskarebetydelsen. har ofta betonat makt i betydelsen
självbestämmande, autonomi, självförverkligande definitionen-

ligger den andra betydelsen Maktlös dånärmare. är motsatsensom
till detta. makten vanmäktig,Mot över motsvarar synonymen

kraftlös.makten isvarar synonymen
mina det just dessa dubbla innebörder in-I är ärresonemang som

Vad orden betyder har be-avgörs rätttressanta. attav vem som
vad orden betyder, i AliceHumpty påpekarDumptystämma isom

sigUnderlandet. upplever ha makt och upple-Vem som vem som
till del vilkenmaktlöshet beror på värdegrund utgårstorver man

från. viktigaste värdet frittOm tid det kan möjligheten dis-är att
tiden upplevas makt i betydelsen självbestämmande.ponera som

viktigast makt centralt.Om ärär överpengar
nöje,gå på maktjakt populärt såväl bland journalisterAtt är ett

bland forskare. Maktens karaktär till dels såvälattsom av vara
den inte alltid låter sigosynlig dold gripas den kangör attsom men

inringas. dem hjälpt mig i mitt tänkande hör, förutomTill som
Löfgren jag redan Pierre Bourdieu. Med sina be-Orvar nämnt,som

fält, kapital, habitus har han fångat den del maktengrepp av som
inte omedelbart avläsbar i eller titeldeñnieradeär t.ex. pengar
maktpositioner.

Bourdieus begreppsapparat skapad för beskriva och analy-är att
maktkampen den offentliga definierarpå Hansera scenen.

maktcentra. Med fält han område, där och in-ettmenar personer
stitutioner strider makten bestämma vad viktigtärattom som re-
spektive oviktigt inom det område de har Kapital kangemensamt.

inte bara ekonomiskt också kulturellt eller symboliskt.utanvara
socialasymboliskt kapital något erkännsEtt är som av grupper

värdefullt. Habitus kan med människas totalaöversättassom en
uttrycksform. smälta in i miljö habi-För måste haatt en man en
tus miljön erkänner och godkänner.som
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Haberrnas ringarJürgen dolda maktcentra han beskrivernär
den borgerliga offentlighet utvecklades under 1700- ochsom
1800-talen i kaffehus och litterära salonger. fördesDär med-ett
borgerligt politiskt samtal kom bidra till samhällets föränd-attsom
ring.

Johan Asplund till ständig hjälp det gäller få tankarnaär när att
klarna. sin Gemeinschaft ochI Essä Gesellschaj diskuteraratt om

han Ferdinand Tönnies klassiska begrepp utifrån dagens situation.
Gemeinschaft, gemenskapen, med Asplunds ord naturlig ochär en
oplanerad social enhet, organism, i bygemenskapen elleren som
familjen. Gesellschaft, samhället, någonting uttänkt och konst-är
gjort, mekanism.en

Människorna i Gemeinschaft delaktiga i varandras liv,är gott
och sina god, sina fiender ond. Arbe-vänner äront: mot motman

självändamål: det skapande arbete frambring-är ärtet ett ett som
ägodelar eller sådant rår belönatom. Det är änar man snarare av-

lönat. Gesellschaft självaI organisationsprincipen kon-utgörs av
kurrens och konflikt mellan olika ekonomiska intressen. Männi-
skan homo ekonomiskt rationell människa.economicus,är en en
Arbetet medel för frambringa profit och förtjänst.är ett att

Centralt i Asplunds analys han inte skillnaden mellanär att ser
Gemeinschaft och Gesellschaft motsättning mellan ochontsom en

Priset för gemenskapen den personliga fiendeskapen,ärgott. t.ex.
med marknadens opersonlighet rationellpoängen är t.ex. neut-en

ralitet. mänskliga i GemeinschaftDet relationmötet är vän-en -
skaplig eller fientlig medan på marknaden i Gesellschafmötet är-

transaktion, där värderar varandra efter egennytta.en man
det vårtidGår analysera med begrepp skapade för be-att att

skriva övergången från förindustriellt samhälle, byggt på bruks-ett
ekonomi, till industriellt, byggt på marknadsekonomi Asplundett
befarar själv han i sista stund. Inom inte alltför avläg-äratt ute en

framtid kommer kanske Tönnies tankar framstå när-attsen som
obegripliga.mast

ingenFör dessa skarpsinnigt analyserat maktstruk-män,av som
och värdesystem, könsmakten speciellt viktig. denDetärturer är

däremot för många kvinnoforskare. Ulrike Prokops bok Kvinnors
livssammanhang: Begränsade och omåttliga önskningarstrategier
fick betydelse för tänkandet den kom i slutet 1970-ta-närstor av
let. blottlade kvinnlig föreställningsvärldHon avvek frånen som
den offentligt erkända. arbete definierasGenom lönearbeteatt som
förmådde den ekonomiska analysen inte innefatta privatlivets
omedelbart värdeskapande intresse- och arbetssfär. Kvinnors ar-
bete inom hushållets, familjens, uppfostrans och sällskapslivets
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område kom därför improduktivt och icke kreativt.att ses som
Men i stället kvinnoperspektiv, med kvinnanom man ser ur som
subjekt, producerar kvinnor inte bara materiella också imma-utan
teriella värden: trivsel, välbefinnande. Det delimaginära är en av
kvinnors vardagsliv. Kvinnorna formulerar önskningar inred-om
ning, möbler, kläder, utflykter, de gestaltar familjesfáren, söker
former för perception, fantasi, spontanitet, imagination. Den
traditionella kvinnokulturen i hem och familj bygger på be-en
hovs- och relationsorienterad värdegrund. inteDet for-är genom
maliserade regler förståelse och inlevelse enighetutan genom som
uppnås.

På tankespår GilliganCarol hon i In Anotherår Voi-närsamma
på svenska missvisande till Med kvinnors kart-översatt röstce - -

lägger två olika moraliska värdesystem. kallarDet hon rättig-ena
hetsetik, det andra omsorgsetik. Rättighetsetiken finner hon främst
hos medan omsorgsetikens annorlunda kommer frånmän, röst
kvinnor. hon medMen understryka hon inte pri-är att attnoga

det skillnad mellan och kvinnormärt tvåmän utanser som en som
kompletterande moraliska system.

fråniRättighetsetiken utgår individer, omsorgsetiken från rela-
tioner. Med rättighetetiken kan uppnå jämlikhet equalityman

den ingen garanti för rimlighet equity eftersom den inteärmen
har för olikheter och undantag rättvisan blind. Detutrymme är
kan däremot omsorgsetiken åt och efter behovvar en men-
den kan å andra sidan leda till orättvisa och ojämlikhet.

Problemet Gilligan, vi bara erkänner den eti-är, attmenar ena
ken:

denOfömiågan annorlunda verkligheten i kvinnors liv ochatt se
höra i derasskillnaderna bottnar delvis i antagandet detröster att
bara finns enda form social erfarenhet och tolkning. Genomen av

i stället räkna med två olika former kan beskriva denatt
mänskliga erfarenheten i komplex gestalt.en mer

Textilens text

Textil har det latinskatext: väva,texo, attsamma ursprung som
fläta, spinna. Trots textila hantverk historiskt varit främstatt
manliga och högt värderade professioner det textilaär textsom

kultur, kulturarv, kunnighetsarv främstsom som som en- -
kvinnlig skrift.

Textilens kan läsas eländighetsbeskrivning,text ettsom en av
de kapitlen i kvinnohistorien vad gäller exploatering,svartaste ut-
svettning, orimliga arbetsförhållanden och obefintliga lö-närmast
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värdighetsbeskrivning: stolthetenläsaskanDen översom enner.
bondmoror och borgar-igen från adelsdamer,linneskâpet gårsom

enstakavämandearbetarkvinnans och statarhustrunsfruar till om
berättelsenväljer tredje läsart:gardiner.lakan, dukar, Jag omen

textilens täckmantel.överlevnadsstrategier under
kvin-förutsätter kunskaptextilenskunna avläsaAtt text om
doldatolka denkultur. då kanvillkor och Försthistoria, mannors

överlevnad i mellan-samvaroformer,handlarundertexten. Den om
makt reellformell brist pålåtavägran motsvarasatt avrum,

maktlöshet.

offentlighetDold

täckmantel fungerathur textilensexempelSyjuntan är ett som
kvinnlig ofentlighet.doldfor vad jag kallarskydd en

förenad. Påbetyderlatinetskommer junctus,Junta somav
syjunta.militärjunta ochsammansättningar:finns det i tvåsvenska

slutnajunta: principen denhandlar detgrundenI omsammaom
förutsättning absoluta öppenheten. Enför dengruppen som en

val. väljsefter Mani ellerjunta integår ut eget somurman
utesluts förråderförtroende. Mantecken påett gruppensom man

med makt ochskillnader harfinns ocksådethemligheter. Men som
i syjuntakoalitioner,militärjunta byggerkön l mängöra.att enen

relationer.bygger kvinnor
mötesformutvecklade kvinnortäckmantelMed textilen ensom

nöjetförenades inte bara medhändernasysselsattadedär nyttan
vill-behovetockså medskapandetdet attutan egnaavegna

viktiga.själv definieradede problemkor diskutera sommansom
allianser, fick råd, ochinformation, skapadesigskaffade tröstMan

vägledning.
anledning lämna hemmetlegitimfungeradeSyjuntan attensom

syjuntanmindre kundekvinnor. Påmed andraoch umgås orter
hem ochsyjuntan gickskuggregering. Frånfungera mansom en

ikommunfullmäktige arbetabyalaget elleripåverkade sin attman
härleda på-gick inte direktönskade.juntan Detden riktning att

maktutövningen förblevindirektasyjuntan.till Dentryckningama
liknandeförblev ohotad. Påmanliga maktenden synliga sättdold,

halvhemliga samtalsgrupper,formatandra kulturerkvinnor ihar
från reelltmakten inte avståttformellaha denlåtit männen men

maktinflytande.
offentlig-dold kvinnligexempel påSyföreningen är annatett

skillnad frånjuntan. Tillform den slutnahet. Det änöppnareär en
organisa-med rörelse ellerofta ihopsyföreningensyjuntan hör en
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tion: arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen, kyrkan,
Folkrörelse-Sverige vilar syför-missionen, partierna. på bädden av

eningar.
förvandlat obetald tidsyföreningamas har kvinnorInom ram

bara stöd rörelser och organi-till samhälleliga Intepengar. som
Tidningen vil-sationer också för behov. Husmodern,utan egna av

anordnade underken jag gått igenom årgångama 1945-1980,
tävlingar Sveriges bästa syförening. kan1950-talet Där manom

träffa syföreningar sydde ihop till vägbeläggningar,på gatu-som
till fyr Skånesbelysning, kollektiva tvättstugor t.o.m. en-

inte ansåg sig ha råd med kvin-sydkust. kommunenDet som men
sydde de ihop till.ansåg nödvändigtnorna
beskriver i skötsamme arbetaren hurAmbjömsson DenRonny

sig andra uttryckkvinnornas mötesformer Närän männens.tog
socialdemokratisk kvinnoklubb i Holmsund in-kvinnorna bildar en

diskussion, trivsam ochfrån första börjandetegrerar samvaro
kafferep,blir kombinationhusligt arbete. Mötena symöteen av

delvis fråge-och diskussionsklubb. Kvinnorna också andratar upp
med grundläggande mänskliga behovställningar harsom göra,att

tala inriktningföda, sexualitet, bamavård. kanhälsa, Man om en
familjens traditionellanäraliggande och på problem.på det Den

ikvinnorna hade svårt sig gällandekönsrollen gjorde göraatt att
offentligheten. dessa förutsättningar formade kvin-den lokala Ur

debatt långt levande och perspektivrikpolitisk änmernorna en
dominerade arbetarkommunen, skriveri den manligtden förssom

Medan perspektiv begränsasAmbjömsson.Ronny männens av
be-får kvinnorna till följd könsrollenspraktiska politikenden av

utnyttjar.ideologiskt de ocksågränsningar utrymme,ett som
syjuntetraditionen textila studie-variant demodernEn ärav

de-i modernt samhälle, sedancirklama, märkligt fenomen ettett
de flesta studieförbund.verksamhet inomcennier mycket storen

kvinnor prioritera någotVarför väljer dubbelarbetande äratt som
status-be-icke-lönedrivande, ickeicke-meriterande,garanterat

har lågstatus förspilldfrämjande Som närmasttvärtom som
väcker aningar doldkvinnokraft Själva fenomenet mot-om en

dolda kvinnliga of-struktur för den vidare denkultur. Som segen
detvillkor samtalarfentligheten, där på man anseregna omman

sysselsatta. jag i forsknings-händernaviktigt, samtidigt Närärsom
studiecirklar och bl.a. noteradeantal textilasyfte deltog i ett sam-

samhällsfrågor berörde detdiskuterades där detalsämnena så som
social nedrustning, datorisering,livet arbetslöshet, menegna som

rikspoli-miljöförstöring. Partipolitik,också globala problem som
lämnades därhän. påminner vadutrikespolitik Dettik och om
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Ronny Ambjörnsson beskriver från Holmsund för 70 år sedan.
Kvinnorna där talade de förhållandena också denäraom men om

ideologiska frågorna. Engagemanget pendlar mellan familjenstora
och samhället och sällan vid det ligger däremellan,stannar som
kommunen. torde ha uppfattatsDenna de manliga kamrat-som en

angelägenhet.emas
Textilcirkeln, liksom syjuntan, innebär legitim anledning atten

lämna hemmet och familjen. bestämdaDen tiden och platsen gör
tiden inte slukas oftaDen höga deltagaravgiftenatt rättannat.av

bidrar på sitt till cirkeltiden respekteras. Påsätt så fungeraratt sätt
textilcirkeln freda tid i tidspressad tillvaro,sätt styrdett attsom en

andras behov. tidEn helgad den lusten. Ett andningshålav egna
och ventil där luftar sina tankar medan tillen man man synes
sysslar med Med handarbete.annat.

Dold ekonomi

"Vid omsyning, lappning och stoppning, omfárgning fram-o.s.v.
träder det värdeskapande i husmodems arbete särdelesmomentet
tydligt, skriver nationalekonomen Harmaja iLaura Husmoderns
ekonomiska från 1937. fortsätter:gärning Hon

nedläggaGenom viss mängd arbeteatt nämn-utanen ger man
värda kostnader for material obrukbara och värdelösa saker bruk-
barhet och värde. sannerligenDetta produktion så godärnytt

någon.som

Hannaja lyfter fram det i dag ofta glöms bort: produk-änsom
tionen i det kalladeså reproduktiva arbetet. Därmed synliggör hon
det ekonomiska värde försvinner i beskrivningar detgärnasom av
obetalda arbetet. ocksåHon andra aspekter på det obetaldager
hemarbetet:

Hemhushållningen uppfyller alla de förutsättningar under vilka
smådriñen funnits livskraftig: detHär alltid frågaärvara om en
liten krets människor och begränsad konsumtion. Härav en om
någonstädes gäller det individuell smak och anpassning efter för-
hållandena. kommaHär de, utföra arbetet, i den allra inti-som

beröring med dem, för vilkas behov det sker, och härmaste är
det alltid fråga sådana nyttigheter, vilka produceras förom ome-
delbar konsumtion.

Mycket hemarbetet svårt synliggöra eftersom detär attav
omedelbart förbrukas. särskiljerHär sig det textila arbetet. Det re-
sulterar i synliga resultat antingen kan bevaras för brukegetsom -
linneskåpet eller säljas och därigenom omvandlas till pengar.-
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När symaskinen introducerades blev inkomstmöjligheten vik-ett
tigt argument.

På motstyckesaknar vad gäller tekniska innova-sättett som
tioner i hemmen slog symaskinen igenom i kvinnornas värld. Från

hemsymaskinen introducerades i mitten på 1850-talet detatt tog
inte drygt decennium innan den spridd iän överett stortmer var

hela världen och i de flesta samhällsklasser märkligt fak-sett ett-
tanke kommunikationernamed på tiden, och kvinnornastum

ställning. flera.Förklaringama är
Symaskinen skapades för manliga hantverkare.män mänav -

insikten tillskriven Merrit SingerMen Isaac det kvinnoratt var
sydde sömnadsprofessionerna förbehållnaattmest, trotssom var

innebar revolution, fick rad konsekvenser.männen, en som en
Symaskinen feminiserades med mjuka linjer, guld, pärlemor den-
skulle smycke i formaket,ett sade Singer och förevi-vara som -
sades i vackra salonger eleganta damer.av

Hela försäljningssystemet anpassades efter den hem-liga kvin-
Betalningen delades inomarknaden. avbetalningar, gjordeupp som

det möjligt skaffa denna dyra kapitalvara: några kronor frånatt
äggkassan hushållspengama gick alltid fåeller fram.att

sökte konsumenten på plats: i hemmet.Agenter Agentensupp
månatliga besök innebar inte bara inkassering avbetalningenav

också hjälp med småreparationer och råd antagligen nöd-utan en-
i den förvändig introduktion de flesta kvinnor främmande kanske

skrämmande tekniska världen. Symaskinen födde såväl avbetal-
nings- sedan kom andraövertasagentsystemet, attsom som av
producenter dyra kapitalvaror.av

dåvarifrån kom kvinnornas beredskap denMen att ta emot nya
innovationen, gicknågot på det motstånd in-tvärs motsom som
förande teknik vanligtvis Ekonomini hemmen mött är antag-av
ligen den viktigaste förklaringen. Symaskinen innebar inte bara att

kunde också kundetid tjäna Medattutanman spara man pengar.
hjälp produktionsmedelsymaskinen i industrisam-egenägtettav -
hället fann kvinnor mellanrum och nischer i tid då de flestaen-
yrken och utbildningar stängda för dem. ochEtt rent snyggtvar
arbete, kunde i det hemmet, fråntill skillnadutövassom egna

och smutsiga tjänstejobb i andra kvinnors hem.tunga
Hemsömmerskan fanns i sådant mellanrum Kerstin Ek-ett -

ihar givit henne gestalt berättelsen i Springkäl-Dagmarman om
lan, där hon fångar hemsömmerskornas känsliga mellan-också

ochställning mellan klasserna, också mellan det privata detmen
offentliga, yrkesmässiga. skriver Ekman, känsliga förFruama, är
alla de saker avgörande för de rikasmå ärsammantagna vartsom
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vänder sina Därför lönade det sig på lägenhetnäsor. att satsa en
dyr. ville inte långt ochmed bra läge den Fruamaäven varom

bo i illaluktande och bråkiga trappuppgångarkunde inteman om
ville ha kunder betalade bra.man som

fanns i mellanrum, mellan hemar-Förlagssömmerskan ett annat
försåg förlagssömmerskan med till-bete och industri. Förläggama

ihop sin egenägda symaskin tillklippt hon sedan sydde påtyg, som
till förläggaren. kal-färdiga plagg, därefter levererades såDensom

viktig försörjning för många kvinnor.lade hemindustrin Närvar en
kartlade omfattningen registrerade dehemindustriutredningen 1912

sömnadsfabriker.hemsömnadsarbetare 4 920 på Avmotll 523
kvinnor.dem 10 469var

kunde kvinnor köpaTill priset långa arbetsdagar ett utrym-av
självständighet och kontroll detegenförsörjning, över egname av

ekonomi, där låga inkomster ba-livet. kundeDe upprätta en egen
där tiden till fördubbla-lägre utgifter ochlanserades ännu synesav

obetalda och det betalda arbetet vävdes ides detatt var-genom
mellanfonn mellanekonomi- och arbetsformandra. En var ensom

bruksekonomi och industrisamhällets löneeko-självhushållningens
nomi.

har i symaski-historikern Karintyska HausenDen essäen om
mellanformer. Kvinnoarbetetsdessasocialhistoria diskuteratnens

förvärvsar-hushållsarbete, hushållsintegreratgångkaraktär på en-
områden hamnat i skugganvisar påbete och industriarbete som-

historia skrivits,industrisamhällets Hausen. Det är ettnär menar
underformer arbetesammanflätade olikaexempel hurpå av var

och privat organiserat, mellansamhälleligt1800-talet: mellan av-
marknaden.mindre förmedlatellerlönat och oavlönat, övermer

traditionella kategorier,ekonominsutmaningDet är mot somen
famil-icke-produktivt mellanproduktivt och arbete,skiljer mellan

värld och indust-mellan hemmensekonomi och lönearbetets,jens

nns.
finna ioklara idenititet går ocksåmellanställning ochDenna att

Machinei TheDiane Douglassymaskinen, M.själva essänmenar
bådelanserades uppfattades densymaskinenthe Parlor. När

kvinnlighet och någottraditionellhot yt-ett mot somsomsom
befriamaskin i världen kundekvinnan vid den: ingenterligare band

kunde baraslaveriet under synålen, detkvinnan från pengaregna
marknads-Symaskinensituationen.och inflytande denöver egna
för husligdels symbolendubbla budskap:fördes också med som

hända familjeför-något skullelivförsäkringlycka, dels omensom
oftasymboliseras denmångtydighetsörjaren. Symaskinens attav

osynliggjordes intechiffonjé. Såmöbel bord, skåp,förkläddes till -
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bara maskinen kvinnans arbeteockså och arbetsplats. Syma-utan
skinens mening existerar i föreningen alla löften den attav ger:
förstärka husligheten och den, stödja kvinnans fri-att utmana att
görelse och bekämpa den, möbel och maskin",att att vara en en
skriver Douglas.

oklara mellanrum klarade kvinnorI de facto sin försörjning.
dem upptäcka samhälletsDet svåra strikt skiljergör näratt normer

mellan hemarbete och lönearbete, mellan betald och obetald tid. l
1800-talets Berlin hade kvinnor sömnadsarbete itog emotsom
hemmen inte till socialförsäkringar, till skillnad från skräddarerätt
och Skomakare med arbetsplats i hemmet. Kvinnorna kunde näm-
ligen misstänkas för också åt familjen misstankeatt sy en som-
uppenbarligen inte drabbade Priset för överlevnadenmännen. var
inte bara långa arbetsdagar också föll utanförutan att syste-man

Belöningen i patriarkalt samhälle skaffa sig fri-met. att ettvar en
i det egentligen intedär fanns några frizoner undanett systemzon

manligt kvinnor.beroende för Formellt kvinnor ekonomisktvar
osjälvständiga och omyndiga. Reellt kunde de såväl självför-vara
sörjande självbestämmande.som

Kvinnors ekonomiska verklighet, med det obetalda arbetet och
arbetsformerna,de svårdefmierbara de ekonomiska teori-utmanar

Vad händer med räknarBNP HarmajaLauraerna. om man som
dengör Vad händer med ekonomiska historien börjarom man se

det Karin serHausen

Dold opposition

Brodöser har historien sällan tillhört i kampenavantgardetgenom
för kvinnans rättigheter i deras arbeten kan de spän-men se-
ningar och motsättningar återspeglas drev vissa kvinnor attsom
tala, i sinskriver Roszika Parker bok broderiets historia, Theom
Subversive Stitch: Embroidery and the making of the feminine.

just viktigtHon broderandet verktyg det gäll-närettattmenar var
de forma speciell kvinnlighet, ljuv, underdånig, skön-att sortsen
hetsskapande.

Till underkastade sig kvinnorna denna manssamhällets de-synes
finition kvinnlighet underordna sig broderiets krav.attav genom

iMen valet motiv för sina broderier uttryckte de sinav egen upp-
fattning. Somliga broderade med subversiva heroiska hjäl-stygn
tinnor från Bibelns och värld, självständiga hustrur,myternas
starka mödrar. Därigenom kunde de sig de rådandemotopponera
förhållandena bryta underdånig kvinnoroll.öppetutan att mot en
Överlevnadsstrategin för den rättslöse inte alltid självhävdelseär
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och kamp, den kan också skenbar underkastelse ochöppen vara
dold opposition. osynlige motståndarenDen svår krossa.är att

textila området går ocksåDet kvinnligt makt-att ettse som
och kompetensrevir, där kvinnor byggt föreningar, organisa-upp
tioner, skolor, utbildningar, företag: Handarbetets Vänner, Före-
ningen för svensk hemslöjd, Svenska Hemslöjdsföreningamas Riks-
förbund, Sätergläntan, vävkurser, syskolor centrala textilaDe
organisationerna bars delvis cent-upp av samma personer som var

i dåtidens emancipatoriska kvinnorörelse och drev frågorrum som
gift kvinnas äganderätt, till utbildningar och yrken, sårättsom

småningom denna textila föddesmyllarätten rösta.att nya pro-
fessioner och utkomstmöjligheter. besatte dock ofta styrelse-Män
uppdragen i dessa organisationer och företag eftersom flertalet av
kvinnorna i formell mening juridiskt, politiskt och ekonomisktvar
maktlösa. fick bära den formellaMän makt kvinnornaupp som
inte tilläts kvinnorna behöll den reella makten.utöva, men

textilaDet området till del Bourdieus definitionmotsvarar stor
fält. slåss kringHär intresse värde-ett gemensamtav personer om

sättarprivilegiet. krävs speciell habitus förHär bli godkändatten
och erkänd. finns såväl ekonomisktHär kulturellt kapital.som
Varför det då inte synligt maktcentrum det påBerorär ettsom
bristen symboliskt kapital, dvs.på på något socialasom av grupper
erkänns värdefullt Vilka räknas då till erkända socialasom grup-
per

Under textilens täckmantel kunde kvinnor också utveckla
kompetens områden definieradespå manliga. Mångasom som
textila hantverk kräver teknisk begåvning. Vävning innehål-t.ex.
ler mycket mekanik, förutom krav på behärskande alla räkne-av

inklusive kunna kilo till kvadratmeter.sätt, översättaatt t.ex.
Klädsömnad kräver spatialt seende, dvs. förmågan översättaatt
från tvådimensionellt tredimensionellttill och vice versa, som

arkitekter Lapptäcke ständig övning i abstraktagör. ärt.ex. en
kompositioner form och färg, byggda geometriska moduler.av
Knyppling abstrakt teknisk begåvningutmanar typsamma av som
schack, matematik och data, skydd det textilas starkaIosv. av-
kvinnliga förtecken kunde kvinnor utveckla sin tekniska begåvning

misstänkas för otillbörlig manlig teknisk läggning.utan att
det kvinnliga förtecknetMen har också innebörd. Såen annan

starkt har det textila förknippats med kvinnor textilt handarbe-att
blivit del symbolisk kvinnlighet.en handarbetetHatette motav

forspilld kvinnokraft detta tvång. Selma La-som emanerarar ur
gerlöf har vittnat sin besvikelse julaftonens enda hårdanärom pa-
ket visade sig innehålla inte den bok hon önskat sig ettutan -
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syskrin. kvinnor, for vilkaDe naturligare verktygettpennan var
synålen, för vilka andens arbete viktigare handarbetet,än änvar
också tongivande i den erkända, emancipatoriska kvinnorörel-var

sen.
doldMen under den erkända kvinnorörelsen fanns länge andra

rörelser, buma kvinnor: hemslöjdsföreningar, husmorsförening-av
Medan den emancipatoriska kvinnorörelsen kämpade för kvin-ar.

lika villkor med förvaltade de dolda kvinnorörelsernamännennors
kvinnokulturens kunnighetsarv inom kvinnors traditionella arbets-
och ansvarsområden. dettaOm kvin-ett gemensamtman ser som
nofált har den erkända och den dolda kvinnorörelsen stridit vadom

viktigt i kvinnors liv och verklighet, ska haär vär-som vem som
desättarprivilegiet. det ocksåMen går tvåfrontskrig,att ettse som
där den styrkan koncentrerar sig kvinnorspå formella rättig-ena
heter och den andra öka respekten för vissa arbets- ochatt an-
svarsområden. Eller, med Gilligans ord, den hävdar rättig-ena
hetsetiken, den andra omsorgsetiken.

kvinnorörelsenDen opponerade sig synligaöppet motena
orättvisor. drev doldandra oppositionDen den domineran-moten
de kulturens värdesystem. fordomsfrittLyssnar kanman man ur-
skilja annorlunda röst. Trots den icke-emancipatoriska fram-en
toningen finns där revolutionär potential: tanken samhälletsatten
själva värdesystem måste förändras. Det den Elin Wägnervar
anade hon 1936 skrev i sin arbetsbok: Feminismen skullenär
ställa helt mål. Kvinnornas verkliga inträde i samhälletstoranya,
skulle revolutionbetyda ...

Paradoxalt det den emancipatoriska kvinnorörelsenärnog som
könsdeñnierad, eftersom den kämpar orättvisor rikta-är mest mot

de kvinnor kön. Medan de dolda kvinnorörelserna i sinmot som
betoning arbets- ansvarsområdenoch egentligen kundeav vara
könsneutrala: det viktiga vad inte det.är görs, görsom somvem

Kvinnorörelsen brukar aldrig räknas med bland de folkrörelser
förändrat det svenska samhället. Men förening mellansom om en

de två kvinnorörelserna möjlig skulle det kanske vårvore vara
folkrörelse under detta sekel. beskrivaAtt stridigheternastörsta

mellan dem i likhet och skymmer blicken. Desärarttermer av
flesta rösträttskvinnor insåg värdet kvinnors traditionellanog av
arbete. flestaDe husmödrar ansåg kvinnor självklart skulleattnog
ha formella rättigheter Gilligans tanke detmännen. attsamma som
finns erkänd ickeoch erkänd form social erfarenhet ochen en av
tolkning leder längre.

finnsDet dilemma i kvinnokampen, har med dettaett attsom
gora.
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Simone de Beauvoirskvinnor med 0rdDe är mest tran-som
scendenta, identifierar sig med andlig och manlig världensom - -

tolkningsföreträdet i kvinnokampen. detta lättde har Attär som
förakt för det majoriteten kvin-kommer innebära ärettatt som

smärtpunkt i kvinnoanalysen.liv och intresse är ennors
dilemma. viktigtHandarbetet kan visa på detta Detväg ären ur

handarbete och delskilja sidan tvångpå åatt som av en sym-ena
andra handarbete lust och glädje.bolisk kvinnlighet, å den Desom

fritt och fri-kvinnorna i textilcirklarna fanns därdubbelarbetande
ingen kvinnlighet, de bejakade sin lust. Långtvilligt. bevisadeDe

förkvinnokraft det textila hantverketifrån förspilldatt varvara
energi, de-vilken de hämtade någotdem kraftkälla, som varuren

finna utlopp för det Prokop kallarkunde deHär imagina-eget.ras
för konstnärliga uttryckoch skönhetslängtan,för skaparlusttion,

sitt val teoretiskupphävdeoch experiment. De mot-genom en
sina liv förenade de den erkändalikhet och isättning mellan särart,

kvinnorörelsens mål.doldaoch den

framtidsstudiehistoriskEn

hem-liga kultur, dendel kvinnorstextila världenDen är somen av
i vårtoch i hemmet.formades kvinnors arbete Det äransvarav

behärskar dess kunnighets-utdöende kultur, allt färresamhälle en
kunskap harjag valt innehåller denmed den läsartMen somarv.

och morgondagens värld.och i dagensrelevans för kvinnor män
handlarpolitiska samtal, detmedborgarnasförs idagVar som

vill havilket samhälle Detliv vill leva,vilket man sommanom
offent-den borgerligai kaffehus och salonger,Habermas återfann

samhäl-formella makten formade detutanför denlighet nyasom
träd-körsångare, amatörskådespelare,förs det blandlet Kanske

där samtalet inte må-syföreningar,gårdsentusiaster ärsortsen-
sysslar medpågår medanhuvudsaken någotlet eller utan mansom

intesamhällets Gemeinschaft,det modernaFinns därannat som
männi-därfamiljegemenskapsluten by- eller utan ettsom rumen

kring intresseutgångspunkterskor från olika möts ett gemensamt
i textilcirkelnsom-

välj-påtryckargruppenreella politiska Hosfinns idag denVar
makt fun-brist på formelllobbygrupperEller hosarna trotssom

välfärds-syjuntanskuggregering i likhet med Närgerar som en -
syförening-läraslits har någotsamhällsväv attstatens avner -

hjälpte till byggaobetald tid insatsvilka med att ettuppsomarna,
Är den doldamodern variantStödstrumpomasamhällenytt aven
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oppositionen, den ständigt och överallt närvarande osynlige mot-
ståndaren

miljöförstöringenNär sig vår vardag det kanhändanärmar är
dags omvärdera produktionsbegreppet. stället för produce-Iatt att

ting till växande sopberg borde vi kanske återuppliva kun-ra nya
skapen hur obrukbara och värdelösa saker" brukbarhet ochom ges

värde. lean productionHusmors producera för omedel-nytt att-
bara behov för bygga lager för framtida för-än att ettsnarare upp
säljning något hör hemma i det postindustriella ochär som-
postmoderna samhället. produktionssättDe växernya som nu
fram kläder med datorns hjälp efter individens mått,som sys upp-
böcker trycks i enstaka exemplar på beställning liknarsom upp -

mycket Harmajas beskrivning hemhushållningen: individuellrätt av
anpassning, omedelbar konsumtion, behovsstyrd tillverkning.

Symaskinsexemplet går också till vår tid. Singersöversättaatt
upptäckt den hem-liga kvinnomarknaden påminner Applesav om
insikt ordbehandlare till del används ordmänniskor. Lik-att stor av

Singer anpassade symaskinens utformning efter kvinnornassom
smak bytte Apple språk från siffror till ord och bilder. Vad detär
idag intemarknaden ser Vad betyder det flerallt väljeratt attsom

upplevelserlägga tid och på före ting, på immateriella vär-pengar
den före materiella

Åmarknadsstyrt samhälle konsumentmaktI realitet.ärett en
sidan kan likt textilcirkeldeltagama bejaka detena man man- -

Åimaginära.vill ha, det den andra kan neka till dett.ex. man
inte vill ha klassisk kvinnokampstrategi: Lysistratesman en-

kärleksstrejk, vapenlösaKvinnors uppror på 1930-talet, Skär-
köpbojkottholmsfruarnas på l970-talet.

Med symaskinen kundehjälp kvinnor hitta försörjning iav
mellanrum och nischer. Idag datorn också denär egenägtett pro--
duktionsmedel motsvarighet. Precis symaskinen kan denen som-
användas i gränsland mellan betalt och obetalt arbete. gårDetett

arbeta på distans från arbetsgivaren i stället för i in-att att som-
dustrisamhällets modell arbeta distans från hemmet. På gott-
och förenas åter arbetsplats och boplats, efter industrisamhäl-ont
lets parentes.

Försörjningen finns inischer och mellanrum, mellan olika ar-
betsuppgifter och projekt, mellan betalt och obetalt. Tiden får en
vågmästarroll för balansera inkomster och utgifter. Näratt peng-

inte räcker får lappa med tiden, själv det integöraarna man man
har råd köpa. Liksom husmors arbete kombinationäratt en av
många yrkesfärdigheter utvecklar alltfler människor olika sorters
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kunnigheter. Inte på den specialiserade nivå industrisamhälletsom
uppmuntrat, mångkunniga generalister.snarare som

Textilens kanske intetext så mycketsäger makt andraöverom
hel del makt detöver livet.men Kvinnoren harom i sina- egna

levda liv inte låtit sig definieras bilden kvinnligheten. När deav av
saknat makt regelsystemenöver har de format sina spelregler.egna
I formell maktlöshet skapade de reellen motmakt.en

De paralleller till dagens situation jag draprövar vadattsom -betyder de
Kvinnor skapade överlevnadsstrategier i situation formellen av

maktlöshet. Om alltmer det medborgerliga samtalet börjar förasav
utanför den erkända politiska formella demokratiskatrotsarenan
rättigheter detär tecken på människorett uppleveratt reell-
maktlöshet Eller varslartvärtom, det motmakt hållerattom en
på formuleras i samtalatt det samhälle vill leva iom man

När allt fler kvinnor inne ochär del maktapparaten,nu av,
betyder det maktgränsen inte kommeratt gå mellan könenatt utan
mellan makthavare bägge könen och maktlösa bägge könenav av
Eller innebär det tiden foratt är den annorlunda röstenmogen

sig hördgöra Denatt talar behovs- och relationsoriente-som om
ring, omsorgsetik, inlevelse med deom nödvändig-utsatta,om om
heten det imaginära Som talar mindre statsskuldenav ochom mer

individens och samhällets tidsskuld, denom vi integör attsom
hinner bry oss Som könsneutralt kvinnokulturensvärnar kun-om
nighetsarv det gäller betingelsemanär for människors liv och väl-
befmnande
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Samhällsbygget och samhällsväven,met samarbetsprojektett

mellan Institutet för bostadsforskning, Högskolan Vårdhög-samt
skolan, samtliga i Gävle.
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